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АЛҒЫ СӨЗ

Қазақстан республикасы орасан зор жер байлығының иесі. 
Біріңғай Мемлекеттік жер қоры 272,5 млн гектар жерді құрайды. 
Барлық жер ресурстарын тиімді пайдалану, әсіресе ауылшаруа- 
шылық мақсаттағы жерлерді, осыған байланысты жер қатынаста- 
рын реттеу үлкен мәселелерді қарастырады. Ауылшаруашылық 
мақсаттағы жерлер республика территориясының 67% астам жерін 
алып жатыр. Бұл жерлер алты мыңнан астам ірі ауылшаруашылық 
өндірістік кооперативтердің, ондаған мың шаруа қожалықтары мен 
жеке меншік иелеріне бекітілген. Сондықтан бұл мәселелерді 
қазіргі уақытта түбегейлі шешу үшін жерге орналастыру институт- 
тары және жер ресурстары комитеттері жоғары сапалы пландық 
картографиялық материалдармен қамтамасыз етілуі керек. Бұндай 
материалдарға жер пайдалану планы, топырақ, геоботаникалық 
және де басқа аудандық және облыстық карталар жатады. Бұл 
карталар мен пландарды фотограмметриялық тәсілдермен тез жэне 
қысқа мерзімде орындауға болады. Оған жету үшін жаңа аэро- 
фототүсіріс жабдықтары жэне стереофотограмметриялық аспаптар, 
сондай-ақ, алдыңғы қатарлы фотограмметриялық тәсілдер мен 
әдістемелер қолданылады.

Жерге орналастыру орталықтарының тапсырмалары бойынша 
үлкен территориялар планын және карталарын дайындау арнайы 
Мемлекеттік ауылшаруашылық аэрофотогеодезиялық ізденіс 
институты жүргізеді. Бұндай жағдайда план жэне карта қүрастыру 
үшін стереотопографиялық тәсілдер қолданылады. Әр түрлі жерге 
орналастыру жэне кадастр жүмыстарын орындауда фотосхема, 
үлкейтілген аэрофотосурет жэне де басқа аэротүсіріс материалдары 
қолданылады. Сол себепті оқулықта план жэне карта дайындау, 
жаңарту жэне түзеру әдістемелері қысқаша жазылған. Сондай-ақ, 
жер бетіндегі стереотопографиялық түсіріс жэне аралас түсіріс 
тәсілдері берілген. Перспектива теориясы, аэрофотосуреттерді 
геометриялық талдау, аэрофотосуреттерді дешифрлеу тәсілдері 
жэне аэрофотоматериалдарды әр түрлі жерге орналастыру есепте- 
рін шешуде жэне басқа зерттеу жұмыстарында пайдалану 
мәселелері қарастырылған.
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КІРІСПЕ

«Фотограмметрия» пәні аэро және ғарыш ұшақтарына орна- 
тылған арнайы фотоаппараттар көмегімен альшған суреттер 
бойынша жер бетінің карта және планын алу тәсілдерін оқытады.

Фототеодолитпен түсірілген суреттер бойынша жер бетінің 
планын дайындаудағы алғашқы өндірістік жұмыстар XIX ғасыр- 
дың соңында басталды. XX ғасырдың басында арнайы қондырғыға 
орнатылған аэрофотоаппараттың көмегімен аэрофототүсіріс жұм- 
ыстарын жүргізе бастады. Бірақ, бұл суреттер жер бетін қарау және 
бақылау үшін жүргізілген белек суреттер болатьш.

Аэрофототүсіріс материалдары ауыл шаруашылығында 1931 
жылдан бері қарай кеңінен қолданылып келеді. Бұндай қарқын 
негізінде ауыл шаруашылығындағы ірі әлеуметтік жэне экономика- 
лық өзгерістерге байланысты болды. Ауылшаруашылық өндірісінде 
үжымдастыру өтті, мыңдаған колхоздар мен совхоздар қүрылды. 
Эр колхоз бен совхоздың жер аумағын тиімді ұйымдастыру, 
пайдалану жерлерін қалыптастыру, жер бөліп беру сияқты 
мәселелер пайда бола бастады. Бұндай ірі мәселелерді тез және 
қысқа уақыт аралығында пландық-картографиялық материалдар 
көмегімен орындай алатын еді. Қысқа мерзімде пландық-картогра- 
фиялық материалдарды тек аэрофототүсіріс тәсілімен алуға 
болатын болды. Қазіргі кезде бүндай жүмыстармен Мемлекеттік 
ауылшарушылық аэрофотогеодезиялық іздестіру институты айна- 
лысады.

Соңғы жылдарда аэрофотогеодезиялық өндірісте компьютерлік 
бағдарлама көмегімен суреттерді аналитикалық өңдеу кеңінен 
қолданылып келеді. Сондай-ақ, фотограмметрияның дамуымен 
қатар, суреттерді дешифрлеу де дамып келеді. Ірі аумақтардың 
арнайы картасын жасау ArcGis компьютерлік бағдарламасы көмегі- 
мен арнайы аспаптармен орындалады.

Жерге орналастырушы маманы объект туралы әр түрлі мәлі- 
меттерді суреттерден алу үшін оның фотограмметриядан жэне 
суреттерді дешифрлеуден жеткілікті білімі болуы керек. Сондай-ақ, 
фотограмметрия пәнінен алған білімі жерге орналастыру, жер 
ресурстарын басқару, пайдалану жерлерін аймақтау, жер кадастры 
сияқты пәндерді оқып білуге ықпал жасайды.
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1. АЭРО ЖӘНЕ ҒАРЫШТЫҚ ТҮСІРІС 

1.1 Аэро және ғарыштық түсіріс туралы түсінік

Аэро және ғарыштық түсіріс деп әуедан немесе ғарыштан жер 
бетін түсіру арқылы оның кескінін алуды айтады.

Қазіргі уақытта ғарыштық түсіру негізінде жер бетінің 
картографиялық кескінін алу үшін жүргізіледі. Сонымен қатар, жер 
планетасының жер қыртысын және қазба байлығын, әр түрлі 
табиғат құбылыстарын, ауа райын, т.б. зертгеу үшін де жүргізіледі. 
Соңғы кезде «қашықтан бақылау» термині кеңінен қолданылып 
келеді. Қашықтан бақылау деп жер бетін және жер қыртысын, 
бөлек объектілер мен қүбылыстарды тіркеу және сараптауды 
айтады.

Қашықтан бақылаудың кейбір есептерін шешу кезінде оқу 
объектісі туралы дискреттік ақпараттарды сараптайды. Түсіріс 
жэне дискреттік ақпаратты алу табиғи шағылысқан жарықты 
тіркесе — пассивті, ал жасанды электромагниттік сәулені тіркесе -  
активті деп атайды. Қазіргі кезде Күн сәулесін пайдаланып, 
дискреттік бақылау және пассивті түсіру түрлері кеңінен қолда- 
нылады. Сәулені қабылдау үшін фотографиялық және басқа жарық 
сезгіш қабаттар қызмет етеді.

Барлық ақпараттар фотопленкаға немесе әр түрлі жарықсезгіш 
қабаттарға жазылып жерге жеткізіледі. Қабылданған материалдар 
фотограмметриялық өңдеуден өтіп, суреттер шығарылып, фотоплан 
немесе фотосхема қүрастырылады. Олар тұтынушыға беріледі.

Түсіру және түсіру жүйелерін эр түрлі белгілеріне қарай 
кластарға бөлуге болады. Түсіру жүйелері түсіру тэртібіне жэне 
жарық тегіне қарай пассивті және активті болып бөлінеді.

Қабылдау және тіркеу жүмыстарына қарай түсіру фототопо- 
графиялық және оптика-электрондық болып бөлінеді. Бір мезгілде 
қабылдайтын спектрлік зонаға байланысты жүйелер бір зоналық 
және көп зоналық болып бөлінеді.

Көріністі қүрастыру тәсілдеріне қарай түсіру жүйелері кадрлік 
және сканерлік болып бөлінеді. Кадрлік түсіруде ландшафт 
элементтері бөлек көрініс ретінде, ал сканерлік түсірісте жарық 
қабылдағьшітардың көмегімен (сканер, радиолокатор) орындалады.

Түсіру мәліметтерін жерге жеткізу тәсіліне қарай оперативті
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жэне оперативті емес болып бөлінеді.
Оперативті тәсілде барлық мәліметтер радио каналдармен 

беріледі, ал оперативті емес тәсілде транспортпен жеткізіледі.

1.2. Аэрофотоаппараттар және олардың сипаттамалары

Аэрофотоаппарат (АФА) оптика-электромеханикалық құрал. 
Ол эр түрлі ұшу аппараттарымен (ұшақ, тікұшақ, зымыран) жер 
бетін суретке түсіру үшін қолданылады. АФА міндетіне қарай 
топографиялық жэне топографиялық емес болып бөлінеді.

Топографиялық АФА картографиялық және басқа өлшеу 
жүмыстарында қолданылады. Топографиялық АФА әр түрлі діріл- 
деу, ұрылу, температуралық өзгерістер сияқты жағдайларда объек- 
тивтің оптикалық сипаттамаларын сақтай алады. Ал топография- 
лык емес АФА жоғарғы геометриялық дэлдікті бере алмайды. Сол 
себепті оны аймақты көрсету, бағдарлау сияқты және басқа жогар- 
ғы дэлдікті керек етпейтін жүмыстарда қолданады.

Аэрофотообъективтің негізгі көрсеткіштеріне фокус ұзынды- 
ғы, көріну бүрышы, фотограмметриялық дисторсия, анықтау 
қабілеті жатады.

1.1-сурет. Топографиялық АФА жэне оның сызбасы:
1-аэрофотокамера; 2-кассета; 3-аэрофотоқондыргы; 4-басқару тетігі.

Аэрофотоаппараттың жарық сезгіш қабат (пленка) қойылатын 
жерден фокальдық жазықтыққа дейінгі үзындықты АФА-ның 
фокус үзындығы дейді. Оның ұзындығын 0,01 мм дейінгі дәлдік- 
пен анықтап, аэрофотоаппараттың қабына немесе аттестатына
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жазып қояды. Топографиялық АФА /  ұзындығына қарай қысқа 
фокусты (150 мм дейін), орта фокусты (151-300 мм) жэне ұзын 
фокусты (300 мм көп) болып бөлінеді.

Фокус ұзындығына қарай түсіру масштабын анықтайды

( 1.1)

бұл жерде Я-суретке түсіру биіктігі, яғни ұшу аппаратының 
суретке түсіру кезіндегі орта жазықтықтан алынған биіктігі.

Артқы S нүктесінен аэрофотоаппарат рамкасына жүргізілген 
сәулелер арасындағы бұрышты фотоаппараттың көру аймағының 
бүрышы дейді. Фотоаппараттар сүйір бұрышты (15° дейін), дүрыс 
бүрышты (15°-60°) жэне кең бүрышты (60° көп) болып бөлінеді.

Суреттен:
* d I

t g p ~ T B  ( 1 - 2 )

бүл жерде d  - кадр диагоналы, / - кадр қабырғасының үзындығы.
Жарық сәулесінің диаметрін объектив арқылы түсіру кезінде 

диафрагманың көмегімен өзгертуге болады. Диафрагма -  домалақ 
тесігі бар жарық өткізбейтін экран. Диафрагманы оптикалық оське 
перпедикуляр қояды жэне олардың орталары объективтің оптика- 
лык осімен тура болуы керек.

Аэрофотоаппараттың сапасы, сондай-ақ аның көру қабілеті- 
мен R анықталады. Аэрофотообъективтің анық көру қабілеті 
объектінің майда бөлшектерін көру мүмкіндігімен сипатталады.
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Оны лабораториялық жағдайда арнайы кесте-мираның көмегімен 
анықтайды. Мира штрихті немесе радиальды болып бөлінеді. 
Анық көру қаблеті формуламен есептеледі

бұл жерде 8 -  мира сызығының ең кіші ені.
R -1 мм көріністегі сызық санымен көрсетіледі (сыз/мм).

Аэрофотозатвор -  белгілі уақыт аралыгында жарық сезгіш 
қабатқа суретке түсіру объектісінен келген жарықты өткізуге 
арналған құрал. Бұл уақытты үстама (выдержка) деп атайды. 
Аэрофотозатворлардың ұстама уақыты 1/80^-1/1000 с. Фотокамера- 
ның жұмыс істеу уақыты 2 с.

Аэрофотокамерада қосымша ақпарат тіркеу тетігі (сағат, кадр 
номері, деңгейлік көрінісі, т.б.) мен ондай ақпараттар аэросуреттер 
бетінде бейнеленеді және қолданбалы рамкасы болады. Рамканың 
төрт координаттық белгісі болады, олар аэрофототүсірістің коорди- 
наттық жүйесін анықтайды. Аэрофототүсіріс кезінде аэрофото
пленка қолданбалы рамкаға пластинаның көмегімен басылады. 
Топографиялық АФА-ның кадр өлшемі 18x18 немесе 23x23 см (шет 
ел аэрофотоаппараттары) болып келеді.

Аэрофотопленка салатын және түсіру кезінде рамка жазықты- 
гына келтіру үшін кассета қолданады. Қазіргі кездегі кассеталарға 
ұзындығы 60 м жэне ені 19 см болатын аэрофильм сияды, яғни кадр 
өлшемі 18x18 см болатын 300 аэронегатив алынады.

АФА-ның негізгі оптикалық осін вертикаль жағдайда үстау 
үшін аэрофотоқондырғы қолданылады. Қазіргі кездегі гиротұрақ- 
тандырушы аэрофотоқондырғылар АФА-ның негізгі оптикалық 
осін вертикаль жағдайда 10' орташа квадраттық қатемен ұстауға 
болады.

Басқару тетігі аэрофотоаппаратты қашықтан автоматты басқару 
үшін қолданылады. Ол суретке түсіру аралығын, аэрофотоплен- 
каны ауыстыру, түсірілген суреттер санын анықтау, суретке түсіру 
уақытын білдіру сияқты жүмыстарды атқарады.

1.3. Радиобиіктік өлшегіш жэне статоскоп
Аэрофототүсіріс кезінде радиобиіктік өлшегіш жэне статоскоп 

көрсеткіштерін аэрофотосуреттерді фотограмметриялық өңдеуде 
қолданады.
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Радиобиіктік өлшегіштің көмегімен суретке түсіру кезінде 
ұшақтан жер бетіне дейінгі биіктікті өлшейді. Биіктік өлшеу 
құралының негізі - радиотолқынның арақашықтықты беру антенна- 
сынан жерге дейінгі және жерден қабылдау антеннасына дейінгі 
өту уақытын Г-өлшеу. Арақашықтық мынадай формуламен анық- 
талады:

бұл жерде с -  радиотолқынның жылдамдығы (с » 300000 км/с).
АФА-ның затворы ашылған кезде уақыт t дөңгелек шкалада 

метрмен көрсетіліп, электрондық сәуле экранында тіркеледі. Радио- 
биіктік өлшегіш көрсеткіштерін фотосезгіш құралымен түсіріп, 
белгілеп отырады. Қазіргі кездегі лазерлік радиобиіктік өлшегіш 
суретке түсіру биіктігін 0.3-1.0 м орташа квадраттық қатемен 
анықтайды.

1.3-сурет. Статоскоп схемасы:
1 -манометрлік түтіюие; 2-баллон; 3-жабқыш.

Суретке түсіру биіктіктерінің айырмасын анықтау үшін ста
тоскоп қолданады. Ол сұйық дифференциалдық барометр болып 
табылады. Статоскоптың манометрлік түтікшесінде қату темпера- 
турасы төмен сұйық болады. Түтікшенің бір жағы баллон, ал екінші 
жағы ашық болады. Егер жабқыш ашық түрса түтікшедегі сұйық- 
тың деңгейі бірдей болады. Статоскопты қосқан кезде баллондағы 
қысым сақталады, яғни, жабу кезіндегі ұшу биіктігіне.

Түсіру биіктігі өзгерген кезде сыртқы қысым өзгереді, сол 
себепті түтікшедегі сүйықтың деңгейі де өзгереді. Сұйықтың
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деңгей айырмасы арнайы фотокамерамен тіркеліп суретке түсіру 
биіктіген анықтайы. Қазіргі кездегі С-51 және C-51M статос- 
коптары автоматты қондырғылар болып саналады жэне түсіру 
биіктігін 1,0-1,5 м орташа квадраттық қатемен анықтайды.

1.4. Аэрофотопленка, фотоқағаз және олардың сипаттамалары

Аэрофотопленка аэротүсірудің негізгі материалы болып сана
лады. Оның сапасына болашақ аэрофотонегатив байланысты, ал 
одан фотоплан жасалады. Аэрофотопленка мынадай қабаттардан 
түрады: негізгі, жарық сезгіш, қорғаныс және бекіту.

Аэрофотопленка жұмсақ негізден жасалады, қазіргі кезде лав
сан қолданылып жүр. Фотохимиялық өңдеу жэне кептіру кезінде 
негіз әр түрлі деформацияға ұшырайды. Аэрофотопленка деформа- 
циясы бірқалыпты және әр түрлі болуы мүмкін. Бүл негіздің 
деформациясы (өзгеруі) 0,01-0,02% шамасында, сондықтан аэро- 
фотонегативтің шетіндегі нүктелердің жылжуы 7-14 мкм аспайды.

Жарық сезгіш қабаты, әдетте, жарық сезгіш заттан (бромды 
күміс) түрады. Қорғау қабаты жақсы желатиннен жасалады. Ол 
эмульсиялық қабатты әр түрлі механикалық зақымданудан және 
сырылғаннан қорғайды, сондай-ақ, аэрофотопленканың жыйырылу- 
ынан сақтайды.

Аэрофототүсірісте ақ-қара, спектрозоналық және түрлі-түсті 
аэрофотопленка қолданылады. Топографиялық түсірісте көбінесе 
ақ-қара аэрофотопленка қолданылады.

Фотокөріністің көріну қабілеті мынадай формуламен анықта- 
лады:

1 1  1

R~ +  R. ( 1 '5)

бүл жерде Ro және R„ -  аэрофотообъектив пен аэрофотопленканың 
көрініс қабілеті. Аэрофототүсіріс кезінде ұстама уақытын анықтау 
үшін бұндай шамаларды білу керек.

Соңғы кезде аэрофототүсіріс кезінде спектрозоналық аэрофо
топленка қолданылып келеді. Ақ-қара аэрофотопленкаға қарағанда 
ол бірнеше қабаттан тұрады. Бірнеше эмульсиялық қабат оның 
сенсиметриялық сипаттамасын арттырады жэне барлық аэрофото-
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пленкаға тән сипаттамаларды (жалпы жарық сезгіштік, контраст 
коэффициенті жэне т.б.) сақтайды. Спектрозоналық аэрофотоплен- 
каға түсіру кезінде АФА-ның фокустық ұзындығы 140 мм артық 
болғаны дұрыс.

Үш қабатты түрлі-түсті аэрофотопленка жер бетін өз түстер- 
імен көрсету үшін қолданылады. Мысалы, ЦН-3 жэне ДС-5 түрлі- 
түсті негативтік аэропленкалардың жарық сезгіштігі 180 жэне 60 
бірлік, ажарату қабілеті 58 сыз/мм. ЦН-3 үш қабаттан түрады: сары, 
пурпур жэне көкшіл түстерден.

Фотоқағаздың аэрофотопленкаға қарағанда сентиметриялық 
қасиеттері біршама басқаша, яғни оптикалық тығыздығы минималь 
және максималь объектіні көрсету үшін. Фотоқағаздар жылтырсыз, 
жартылай жылтыр, жылтыр және жып-жылтыр болып бөлінеді. 
Фотоқағаздың жарық сезгіштігі қосалқы рөл атқарады, өйткені 
фотографиялық басу кезінде ұстама уақытын өзгертіп отыруға 
болады.

1.5. Аэро және гарыштық фототүсіру түрлері

Аэрофототүсіріс дайындық, аэрофототүсіру, фотолаборатори- 
ялық жэне материалдарды фотограмметриялық өңдеу жүмыстар- 
ынан тұрады.

Аэро жэне ғарыштық түсірулер келесі негізгі көрсеткіштермен 
кластарға бөлінеді: міндетіне, түсіру масштабына, көрністі көрсету 
тәсілдеріне, АФА-ның оптикалық осінің вертикаль жазықтықтан 
ауытқуына жэне фотосуреттердің санына қарай.

Аэротүсіріс міндетіне қарай топографиялық және арнайы 
болып екіге бөлінеді. Ғарыштық түсіріс негізінде арнайы түсіріске 
жатады. Топографиялық аэрофототүсіріс материалдары мен топо- 
графиялық жэне арнайы карталар халық шаруашылығының көпте- 
ген жерлерінде, сондай-ақ, жерге орналастыру бөлімшелерінде 
кеңінен қолданылады. Арнайы аэро жэне ғарыштық түсірістер жер 
беті туралы системалық немесе оперативті ақпарат алу, сондай-ақ, 
жер бетіндегі объектілер, жер қыртысы жэне әр түрлі құбылыс- 
тардың, процестердің өзгерісі туралы ақпарат алу үшін жүргізіледі.

Суретке түсіру масштабына қарай ірі масштабты (1:/и>1:15
000), орта масштабты (1:16 000< 1 :т <1:50 000) жэне майда 
масштабты түсіру (1:т<1:50 000) болып бөлінеді.
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Көрініс тұрғызу тәсіліне қарай кадрлік, жарықшақ (щелевой) 
жэне аумақтық болып бөлінеді.

Кадрлік фототүсіруде жер бетінің көрінісі бөлек фототүсіруден 
тұрады. Ондай түсіріс кадрлік аэрофотоаппараттармен жүргізіледі, 
оларға топографиялық АФА жатады.

Жарыңшақ түсіруде жер бетін үздіксіз түсіреді. Бұндай түсі- 
рісті жарықшақ аэрофотоаппараттармен жүргізеді жэне аэрофото
пленка камераның жылжу жылдамдығына (жер бетіне қарағанда) 
сәйкес жүріп отырады. Жарықшақ аэрофотоаппараттарда затвор 
болмайды және түсіру уақыты объектив диафрагмасына жэне 
жарықшақ еніне қарай өзгеріп отырады.

Аумақтық түсіруде бөлек-бөлек жолақтардан тұратын көрініс 
жиынтығын айтады. Аумақтық фототүсіруде көрініс цилиндр неме- 
се конус бетінде салынады. Аумақтық фототүсірудің артықшылығы 
көріністі өте жоғарғы ажырату қабілеттілігі.

АФА-ның оптикалық осінің вертикаль жазықтықтан ауытқуына 
байланысты түсіруді пландық және перспективалық деп екіге 
бөледі.

Пландық түсіруде АФА-ның оптикалық осінің вертикаль жаз- 
ықтықтан ауытқуы 3° аспауы керек. Гиростабилизатор аспабының 
көмегімен ауытқу бұрышын 20'-40' асырмай ұстайды. Пландық 
аэрофототүсіріс топографиялық план жэне карта жасауда негізгі 
түсіріс болып саналады.

Перспективалыц түсірісте оптикалық осыің көлбеу бұрышы 
түсірудің мақсатына қарай беріледі. Мысалы, оптикалық өс ұшу 
бағытына перпендикуляр бағытта бұрылып, жер бетінің жіңіппсе 
жолағын көк жиекке дейін түсіруге мүмкіндік береді. Бұндай түсі- 
ріс негізінде әскерде барлау жұмыстарында немесе сызықтық құры- 
лыстардың табиғи ортаға тигізетін эсерін зерттеу жұмыстарында 
кеңінен қолданады.

Аэрофотосуреттердің санына және орналасуына қарай жеке 
кадрлі, маршрутты және көп маршрутты аэрофототүсірістер болып 
бөлінеді. Ғарыштық түсіріс, әдетте жеке кадрлі немесе маршрутты 
болады.

Жеке кадрлі фототүсірісте жер беті бірімен бірі байланыспаған 
бөлек суреттерден тұрады. Бұндай суреттерді стереоскопиялық 
көрініс керек болмаған жағдайда түсіреді.
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Маршрутты аэрофототүсірісте үшу аппаратының бағытындағы 
жіңішке жолақ жер участкесін түсіреді. Суретке түсіру объектісінің 
пішініне қарай маршрут -  түзу сызықты, сынық сызықты немесе 
қисық сызықты болуы мүмкін.

Жер бетіндегі участке ауданы бір маршрутқа симайтын болса, 
онда бірнеше маршруттан түсіреді, яғни көп маршрутты аэрофото- 
түсіріс қолданылады.

1.6. Бойлық және көлденең жабулар

Маршрутты және көп маршрутты аэрофототүсіріс кезінде әр 
келесі суретте алдыңғы суреттегі түсірілген аймақтың біршама 
бөлігін қайта түсіреді, яғни көрші суреттер бірін бірі жабады. 
Көрші суреттердің түсіру орталары арасындағы ұзындықты сурет
ке түсіру базисы дейді. ¥шу бағытындағы суреттердің бірін бірі 
жабуын бойлыц жабу дейді. Ол суреттердің өзара байланысын 
көрсетеді жэне мына формула арқылы анықталады:

Р, = у  100% (1.6)

бұл жерде /-үшу бағытындағы сурет өлшемі, 4-сол бағыттағы жабу 
өлшемі.

Суреттердің бойлық жабуы жер бедеріне және суретке түсіру 
биіктігіне байланысты болады. Аэрофототүсіріс кезінде бойлық 
жабу 60 немесе 80% болып беріледі. Ең төменгі жабу 56 немесе 
78% кем, ал ең жоғарғы жабу 70 немесе 85% көп болмауы керек.

Шеткі маршруттар осі түсіру участкесінің шекарасымен өтуі 
керек. Маршрут бойьшда түсіру участкесінің сыртында екі немесе 
үш суретке түсіру базисі артық болуы керек.

Көрші маршруттардың арасындағы үзындық Ву берілген көл- 
денең жабуды қамтамасыз еруі керек. Мысалы, аэрофотосурет 
масштабы 1:25000 майда болса, көлденең жабу (%-бен) формула 
бойынша есептеледі:

ру =3.0 + 70
һ_'

(1.7)

Егер аэрофотосурет масштабы 1:10000-нан ipi болса, онда мынадай
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формуламен есептеледі:

p v =40 + 60 —
U J
( һ

( 1.8)

Ең кіші көлденең жабу 20% кем болмауы керек.
Бойлық және ендік жабулардың мөлшері бойынша суреттің 

жұмыстық ауданын анықтайды. Жұмыстық аудан абсцисса және 
ордината остерімен шектелген участокті жұмыстық аудан деп 
атайды.

а) абсцисса бойынша

Бұндай жұмыстық аудан теориялық есептерде жэне тұжырым- 
дамаларда қолданылады. Фотограмметриялық жұмыстарда жұмыс- 
тық аудандарды пайдалану өте қиын, өйткені көрші суреттерден 
біріңғай ауданды табу мүмкін емес. Сондықтан суреттерде анық 
контурлік нүктелер арқылы өтетін сызықтармен шектелген практи- 
калық жұмыс ауданы көрсетіледі. Анықталған аудан теориялық 
ауданға жақын болуы керек. Кейбір жүмыстарда тақ немесе жұп 
суреттер қолданылады. Бұндай кезде жұмыс ауданы қалған бойлық 
және көлденең жабулардың ортасымен шектеледі.

1.7. Аэрофототүсірістің фотограмметриялық және суретке
түсіру сапасын бағалау

Аэрофототүсіріс кезіндегі алынған суреттерді әрі қарай өңдеу 
үшін жэне дешифрлеу сапасы жақсы болу үшін аэрофотонегатив 
сапасы келесі талаптарға сай болуы керек.

Суретке түсіру биіктігі берілген биіктіктен тегіс жерлерде 3%, 
таулы жерде 5% аспауы керек. Түсіру биіктігі 1000 м дейін болса, 
тегіс жерлерде 30 м, таулы жерлерде 50 м аспауы керек. Марш- 
руттық түсіруде ұшақ биіктігінің өзгеруі 50 м аспауы керек.

Алынған барлық суреттердің бойлық және көлденең жабула-

(1.9)

б) ордината бойынша

( 1.10)
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рын бағалайды. Жұмыс істеу ьщғайлы болу үшін барлық суреттерді 
жабу қабаттарымен түйістіріп жер бетінің біркелкі көрінісін алады. 
Бұндай көріністі біркелкі қүрастыру деп атайды. Біркелкі құрасты- 
руды сол жақтағы жоғарғы суреттен бастайды жэне маршрут 
бағытымен барлық суреттерді ағаш тақтайға кнопкамен бекітеді. 
60% бойлық жабуда барлық суреттер салынады, ал 80% жабуда бір 
суреттен кейінгісі, 90% жабуда екі суреттен кейінгісі бекітіледі. 
Осылайша жоғарғы маршруттың барлық суреттері бекітіледі. 
Содан соң екінші маршруттың суреттерін өзара орналыстырады 
және олар бірінші маршруттың суреттерімен жабылуы керек. Жабу 
кезіндегі үйлеспеушілік көрші суреттерге тең бөлінеді, содан соң 
суреттер кнопкамен бекітіледі. Осылайша барлық маршруттағы 
суреттер салынады. Егер көлденең жабу 30% болса, онда барлық 
маршруттар салынады, ал 60% болса, онда маршрут ара салынады. 
Бойлық жэне көлденең жабулар арнайы фотограмметриялық 
палетканың көмегімен өлшенеді.

Аэрофототүсіріс маршрутыныц түзулігі мынадай формула- 
мен анықталады:

л = |і0 0 %  (1.11)

бүл жерде / - суреттің маршруттан ауытқуы, L - маршрут ұзындыгы.
Ол үшін маршруттағы суреттердің негізгі нүктелерін белгі- 

лейді, содан соң шеткі суреттердің негізгі нүктелері арасындағы 
маршрут үзындығын өлшейді. Маршруттан ең көп ауытқыған 
суреттің ауытқу шамасымен маршруттың түзулігін анықтайды. 
Маршрут түзулігі суретке түсіру биіктігі 750 м дейін болса 2% 
дейін, ал одан көп болса 3% дейін жібереді.

Фотосурет қабырғасының маршрутқа параллель еместігі транс- 
портирдің көмегімен маршрут пен сурет қабырғасының арасандағы 
бүрышты өлшеу арқылы анықталады. Суретке түсіру базисінің 
параллель еместігінің максималь бүрышы АФА-ның фокус ұзын- 
дығына байланысты болады жэне 100 мм-5°, 140 мм-7°, 200 мм- 
10°, 350 мм-12° жэне 500 мм-14° жіберіледі.

Аэронегативтердің фотографиялық сапасы аэрофильмді үлкей- 
туге жарамды болуын қамтамасыз етуі керек. Аэронегативте бұлт- 
тың немесе оның көлеңкесінің көрінісі, сырылу, шагылысу және де 
басқа ақаулар болмау керек.
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керінісі

1.4-сурет. Аэросурет.

Фотосурет қабырғасының маршрутқа параллель еместігі транс- 
портирдің көмегімен маршрут пен сурет қабырғасыньщ ара- 
сындағы бұрышты өлшеу арқылы анықталады. Суретке түсіру 
базисінің параллель еместігінің максималь бұрышы АФА-ның 
фокус ұзындығына байланысты болады жэне 100 мм-5°, 140 мм-7°, 
200 мм-10°, 350 мм-12° және 500 мм-14° жіберіледі.

Аэронегативтердің фотографиялық сапасы аэрофильмді үлкей- 
туге жарамды болуын қамтамасыз етуі керек. Аэронегативте бұлт- 
тың немесе оның көлеңкесінің көрінісі, сырылу, шағылысу жэне 
басқа ақаулар болмау керек.

Аэрофототүсірістің фотограмметрияльщ және фотографиялық 
сапасын бағалағаннан соң біркелкі құрастыруға жұмыстың орын- 
далған жылын, аэрофототүсіріс масштабын, номенклатурасын және 
объект шифрін жазады.

Аэрофототүсіріс өндірісі аяқталғаннан соң тұтынушыға келесі 
материалдар өткізіледі: аэрофильмдер; екі дана суреттер; біркелкі 
құрастыру негативі; радиовысотомер жэне статоскоп көрсеткіш- 
тері; аэрофотоаппарат сипаттамалары; аэрофототүсіріс паспорты 
және т.б. материалдар.
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1. Үшу аппараттарынан объектілерді көзбен иіолуды цашыцтан 
бацылауга жатцызуга бола ма? Қазіргі техникалыц цүралдарды цолдана 
отырып, көзбен шолу нэтижелерін тіркеуді цалай үйымдастыруга болады?

2. Видеоацпаратты аналогті жэне сандыц түрде жазу өзара цай- 
тьтды. Жазуды бір түрден екінші түрге ауыстыру үиіін цүралдарда цандай 
варианттар болуы мүмкін?

3. Неліктен күндіз аспанныц түсі көгілдір болады? Биіктік өзгергенде 
аспанның түсі өзгере ме? Егер өзгерсе цалай және неге?

4. Күн шыццанда және отырганда аспан түсінің өзгеруін түсіндір. 
Бүндай өзгерістердіц түсіру жүйесіне цатысы бар ма?

5. Ғарыиітан цараганда ландшафт элементтерініц түсі өзгере ме? 
Егер өзгерсе, эр түрлі элементтер, мысалы теңіз немесе орман түстері 
цандай болады?

6. Неліктен ашыцтыц коэффициенті шагылыстыру коэффициентінен 
өзгеше болады?

7. Шагылыстыру коэффициенті жогары объектілер шагылыстыру 
коэффициенті томен объектілерге цараганда аэрофотосуретте (негатив- 
те) өңі күцгірттеу болатыны неліктен?

8. Көріністі өңіне царап дүрыс ажырату үшін аэрофототүсіріс 
уацытын цалай таңдайды?

9. Аэрофототүсіріс уацытын таңдау жерде немесе әуеде жүргізеді. 
Осы варианттардың кемшілігін және артыцшылыгын атаңыз.

10. Ландшафт элементерініц спектралдыц сипаттамалары биіктіктің 
өсуіне царай цалай өзгереді? Спектрометрия нәтижелерін стандарттау 
керек пе? Оны цалай жүргізеді?

11. Әдеттегідей суретке түсіру жүйесімен ультра күлгін түсте 
түсіруге болама? Егер болмаса, жүйеге цандай өзгерістер енгізу цажет?

12. Суретке түсіру кезіндегі үшац цозгаласынан немесе дірілдеуінен 
пайда болатын фотокөріністің жагылуын цалай азайтуга немесе мүлде 
цүртуга болады?

13. Радиобиіктік өлшегіштің көмегімен суретке түсіру биіктігін өлшеу 
дәлдігіне өсімдіктер эсер ете ме?

14. Сезгіштігі жогаргы жэне төменгі аэропленкалардыц артыцшы- 
лыгы мен кемшілігін айтыңыз.

15. Фотокамерадагы диафрагманыц цызметі цандай?
16. АФА камерасыныц диафрагма функциясымен жай фотоаппа- 

раттың диафрагма функциясыныц айырмашылыгы барма?
17. Диафрагма индексы 3.5-нан 9-га дейін өзгерсе үстамауацыты цалай 

өзгереді?
18. Спектралдыц сезгіштігі әр түрлі фотопленкада түсірілген сурет- 

тердіц цандай өзгешіліктері болады? Қандай объектілердіц көріністерінде

Бақы лау сұрақтары:
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бүндай өзгерістер көбірек болады? Аэро және гарыштыц түсіру процес- 
терінде бұның маңызы цандай?

19. Фотографияльщ жүйеге цараганда фотографияльщ емес түсіру 
жүйелері неге цажет? Көрініс мүмкіндіктерін, технологиялыц кемшілік- 
терін және артыцшылыцтарын салыстырыцдар.

20. Түрлі-түсті объектілер көрінісін сандац түрде алуга болады ма? 
Сандыц түрде алынган түрлі-түсті көріністі цалай суретке түсіруге 
болады?

21. Спектр зонасын жэне көп зональщ аэро және гарыштыц түсіріс 
үшін электромагнитті сәулені цабылдагышты цалай таңдайды?

22. Бір типтес объектілердіц түр-түсі аэросуреттің әр түрлі бөлігінде 
сацталама? Сацталмаса неніц салдарынан болады?

23. Түнде түсіру үшін цандай түсіру жүйесін цолдануга болады? 
Ауылшаруашылыц объектілерін зерттеу үшін бұндай кезде нені алады?

24. Аэрофототүсірістің сапасын кім багалайды?
25. Аэрофотоаппараттар міндетіне царай цандай топтарга бөлінеді?
26. Аэрофотообъективтердіц негізгі сипаттамалары цандай?
27. Аэрофотоаппараттар фокус үзындыгына царай цандай топтарга 

бөлінеді және ірі масштабты аэрофототүсірісте объективтщ фоқус 
үзындыгы цандай болуы керек?

28. Суретке түсіру аралыгы цалай аныцталады? Неліктен бүл аралыц 
2 секундтен кем болмауы керек?

29. Аэрофототүсіріс кезінде диафрагманыц ашылу уацыты (пленкага 
түсіру) цалай аныцталады және бүл уацыт цандай параметрлерге байла- 
нысты болады?

30. Аэрофототүсіріс кезінде статоскоп цандай цызмет атцарады?
31. Топографиялыц емес түсіру жүйелерінде көрініс ацпараттары 

цалай алынады? Оныц ауылшаруаиіылыцтагы рөлі цандай?
32. Неліктен аэрофототүсіріс кезінде бойлыц ж абу 60%-бен беріледі? 

Ал нацты түсіріс кезінде бойлыц жабу 56%-дан кем болмауы керек?
33. Аэрофототүсіріс өндірісінен кейін түтынушыга цандай материал- 

дар өткізіледі?
34. Неліктен түйістіріліп басылган аэрофотосуреттерден фотоплан 

немесе фотокарта цүрастырмайды?
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2. СУРЕТТЕРДЩ ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ

2.1. Орталық кескін

Аэрофототүсіріс барысында жер бетінің перспективалық көрі- 
нісін алады. Жер бетіндегі барлық нүктелер аэропленка жазықты- 
ғында сызықтық перспектива заңдылығына сәйкес құрылады. Сол 
себепті көрініс нүктелері тік көрініске қарағанда біршама бұрма- 
ланып түседі. Бұрмалау аР бүрышына, Н  және /  параметрлеріне 
жэне жер бедеріне байланысты болады.

2.1-сурет. Ортальщ кескін элементтері.

Сызықтық перспектива түрғызу мынадай шарттарға байлан
ысты болады:

- кескіндеу центріне (суретке түсіру кезінде кескіндеу центр- 
інің функциясын АФА-ның объективі атқарады;

- көрініс түрғызылатын жазықтық. Фотограмметрияда бұндай 
жазықтықты АФА-ның аэропленка жазықтьпы атқарады;

- суреттің орнын, центрлік кескінді S  жэне басқа нүктелер мен 
сызықтардың кеңістіктегі белгіленген координата жүйесіндегі 
орны.

Енді кескіннің негізгі элементтерін қарастырайық (2.1-сурет):
-зат жазыцтыгы Е  горизонталь деп шартты қабылданады;
-накрпы горизонт жазыцтыгы Е кескіндеу орталығынан S  зат
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жазықтығына Е параллель өтіп жэне сурет жазықығын Р нақты 
горизонт сызығы hjh, бойымен кесіп өтеді;

-сурет жазыцтыгы Р бос орналасады және өзінің созынды- 
сында зат жазықтығын <хр бұрышымен ТТ сызығы бойымен кесіп 
өтеді. ТТ сызығын перспективаның осі немесе суреттің негізі деп 
атайды.

Суретте одан да басқа орталық кескіндеу элементтері көрсе- 
тілген:

О-суреттің негізгі нүктесі, бұл нүкте әр қашанда негізгі верти
каль сызығында жатады;

/■суреттің фокус ұзындығы (f=S0). Аэрофототүсіріс үшін аэро- 
фотоаппараттың фокус ұзындығы;

Л^-зат жазықтығынан Е кескіндеу центріне S  дейінгі биіктік;
NS=H - суретке түсіру биіктігі.
Ор - суреттің көлбеу бұрышы;
онольдік бұрмалану нүктесі, бұл нүкте бұрыш биссектри- 

сасының сурет жазықтығымен қиылысқан жерінде жатады;
п - надир нүктесі, бұл нүкте кескіндеу центрі S  арқылы өтетін 

тік сызықтың сурет жазықтығымен қиылысқан жерінде жатады;
Негізгі нүктелердің орыны мынадай аналитикалық байланыс- 

пен анықталып фотограмметрияда қолданылады:

Кеңістікте нүктенің орыны, әдетте OiXYZ координата жүйе- 
сінде беріледі, ХҮ  жазықтығы Е зат жазықтығымен, ал X  және Ү 
координата бағыттары W  жэне ТТ сызықтарымен сэйкес келеді. 
Мысалы, (2.1-сурет) S  кескіндеу ортасының координатасы Xs=OjN\ 
Ys=0; Zs=H=SN, А нүктесінің координаталары ХА, ҮА, ZA=0 болады. 
Нүктенің перспективасы сурет координата жүйесінде оху анықта- 
луы мүмкін.

Зат жазықтығында немесе кеңістікте жатқан нүктенің перспек- 
тивасын құру үшін сызықтық перспективаның негізгі заңдарын 
қолданады:

on = f ’tgap; оі = f  • ctga?;

Н
sin а ? (2.1)
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- кеңістіктегі А нүктесі суретте а нүктесі түрінде кескінделеді;
- А нүктесі, оның кескіні а және кескін ортасы S  бір сызықтың 

бойында жатады, яғни AS кескіндеу сәулесінде немесе оның 
созындысы Sa бойьшда;

- кеңістіктегі АВ түзуі суретте түзу болып кескінделеді;
- бағытталған түзудің шексіздіктегі нүктесі сурет жазықты- 

ғында нүкте түрінде кескінделеді.

2.2. Нүкте перспективасы, горизонталь және вертикаль 
түзулердің кеңістіктегі сызбасы

Е жазықтығында А, В және К нүтелері және олардың коор- 
динаталары X жэне Ү берілген делік.

КВ түзуінің және А нүктесінің перспективасын табу қажет. КВ 
түзуінің перспективасын түрғызу үшін Wj кескіндеу жазықтығын 
қолданайық (2.2-сурет). Бұл жазықтық КВ сызығы бойымен Е 
жазықтығын қиып өтеді, ал ТТ перспективасының осі Һ нүктесінде 
қиады. Е '  жазықтығы Е жазықтығына параллель болғандықтан Wj 
жазықтығын Sij сызығымен қиып өтеді, ал ол сызық КВ сызығына 
параллель.

В жэне К нүктелерінің перспективасын табу үшін SB жэне SK 
кескіндеу сәулелерін жүргіземіз. Сэуленің //// қиылысқан жерлері 
суретте в жэне к нүктелері болып белгіленеді жэне олар В жэне К 
нүктелерінің перспективасы болып саналады.

А нүктесінің перспективасын табу үшін S жэне А нүктелері 
арқылы өтетін жэне Е жазықтығын белгілі бір бүрышпен (мысалы, 
ф) қиып өтетін жазықтық жүргіземіз. SA кескіндеу сэулесі І3І3 
сызығымен суреттегі А нүктесінің перспективасын анықтайды.

ААо тік сызығының перспективасын алу 2.3-суретте көрсетіл- 
гендей. Зат жазықтығынан жоғары жатқан А нүктесі ХА> ҮА) ZA 
координаталарымен берілген делік. АА0 тік сызығының перспекти
васы қосымша кескіндеу жазықтығын қолдану арқылы табылады.

А нүктесінің перспективасын табу үшін S жэне А нүктелері 
арқылы өтетін жэне Е жазықтығын белгілі бір бүрышпен (мысалы, 
ф) қиып өтетін жазықтық жүргіземіз. SA кескіндеу сәулесі 13і3 
сызығымен суреттегі А нүктесінің перспективасын анықтайды.
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2.2-сурет. Нүкте және сызық перспективасы.

АА0 тік сызығының перспективасын алу 2.3-суретте көрсетіл- 
гендей. Зат жазықтығынан жоғары жатқан А нүктесі Хд, Үд, Za 
координаталарымен берілген делік. ААо тік сызығының перспек
тивасы қосымша кескіндеу жазықтығын қолдану арқылы табылады.

2.3-сурет. Тік сызықтың перспективасы.
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Бұндай есепті шешу үшін S  арқылы кескіндеу жазықтығын 
және АА0 тік сызығын жүргіземіз. Бұл жазықтық тік, сол себепті 
SN  тік сызығы осы жазықтықта жатады. Кескіндеу жазықтығы зат 
жазықтығын Е A qN  сызығы бойымен қыйып өтеді, ал нақты 
горизонт жазықтығы оған параллель Sij сызығы бойымен қыйып 
өтеді. Бұндай құрастырудың нәтижесінде сурет жазықтығында Р 
қыйма жазықтығының ізі ij жэне // нүктелерін береді.

SA және SA0 кескіндеу сэулелерінің Ijij қима ізімен қыйылысу 
нүктелері суреттегі А жэне А0 нүктелерінің перспектива орнын а 
және ао анықтайды. Бұндай есепті шешудің дүрыстығын Ijij 
түзуінің суреттегі п надир нүктесі арқылы өтуімен бақылайды. 
Осылайша ВВ0 сызығының перспективасы алынуы мүмкін.

Кеңістіктегі тік сызық шектелген болса, онда оның перспек
тивасы міндетті түрде надир нүктесіне бағыталады.

Егер суретке түсіруде жер бетінің бедері болса, онда жер 
бетінің барлық нүктелері қосымша жылжу алады.

2.3. Эпюрлер туралы түсінік

Көлемдік сызбада сызықтық перспектива есептерін шешуде 
кейбір ыңғайсыздық пайда болады. Сол себепті нүктенің жэне 
сызықтың перспективасын зат жазықтығында көлемдік емес, жазық 
сызбасын түрғызады. Бұндай сызбаны эпюр дейді.

Көлемдік сызбадан жазық сызбаға өту үшін Р жэне Е 'жазықты- 
ғын ТТ жэне hjhj сызықтары арқылы айналдыру керек (2.4-сурет). 
Айналдыру кезінде £'жазықтығы Е жазықтығына барлық уақытта 
паралель болатындай болуы керек. А нүктесінің перспектива орны 
(а нүктесі) сурет жазықтығында Р өзгермейді, яғни а нүктесі коор- 
динатасын сақтай отырып, а '  нүктесіне өтеді.

Ол үшін AliaA~ASia үшбүрьпптарының сәйкестігін қарасты- 
райық.

Si іа Sa
1̂ А ~ 1^а~~аА 2̂*2^

Е, Р, Е ' жазықтықтары қосылғаннан кейін ASTa'-Aa'Al/ 
үшбүрыштарының сәйкестігін қарастырайық. S'i'=Si болғандықтан 
былай жазуға болады:
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айналу кескіні.

Si і'а' S'a'
l, A lxa a'A

Сондай-ақ, тұрғызу кезінде lja'=l]a жэне i 'a - ia  тең болған- 
дықтан:

Si _ іа _ S’a' 
1ХА Іха а'А (2.4)

Бұл формулаларды салыстыра отырып, былай жазуға болады:

Si = іа Sa _ S'a'
lxA ~  lxa~  аА~ а'А 2̂"

Бұлтеңдеу S'A бағыты а ' нүктесінен өтетіндігін көрсетеді.

2.4. Нүкте мен түзудің эпюрлердегі перспективасы

Е жазығындағы АВ түзуімен К  нүктесі берілген делік. К  
нүктесімен АВ сызығының Р позитивтік суреттегі орнын анықтау 
керек (2.5-сурет). Бұндай есептерді шешу үшін S нүктесі арқылы 
өтетін кескіндеу жазығын қолданайық. Бүндай жазықтық АВ 
кесіндісінің кескінін салу кезінде ТТ осін // нүктесінде қиып өтеді.
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11 және /'/ P суретінде жатқандықтан ол Ijij сызығымен қиып өтеді.
SA жэне SB кескіндеу сәулелері АВ кесіндісінің а жэне в 

үштарын анықтайды. К  нүктесінің перспективасын анықтау үшін 
екі кескіндеу жазықтарының көмегімен жүргізеді.

Перспективаны кескіндеу сәулелерінсіз де анықтауға болады. 
Мысалы, зат жазықтығында негізгі вертикаль кескініне жақын 
орналасқан К  нүктесі берілген. К  нүктесінің перспективасын екі 
кескіндеу жазықтықтары арқылы табуға болады.

2.5-суретте көрсетілгендей кескіндеу жазықтықтарының іздері 
Е жазығында К12 және Кіз болады. Нақты горизонт жазықтығы Е' 
бүндай жағдайда Si] және Si2 сызығы бойымен қыйьш өтеді. Біздің 
мысалымызда К12 сызығын АВ кесіндісіне параллель етіп сызға- 
нымыз ij нүктесін А жэне В нүктелерінің перспективасын анық- 
тауда пайдалану үшін. Р суреті бұндай түсіруде 12іі және 13і2 
сызьщтары бойымен өтеді жэне К  нүктесінің перспективасын к 
анықтайды. к нүктесін SK кескіндеу сәулесінің бойында жатуымен 
бақылайды.

2.5-сурет. Нүкте мен сызықтың эпюрдегі кескіні.

2.5. Координаталар жүйесі

Суреттердің геометриялық қасиеттерін оқу кезінде және олар- 
ды өлшеу мақсатында қолдануда бағдарлау элементтерін білу 
қажет. Ол үшін жер бетінде жэне суретте координаталар жүйелерін 
тандайды және олардың арасындағы байланысты анықтайды.
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Суретте көбінесе тік бұрышты координаталар жүйесі қолданылады, 
оның бастапқы нүктесі суреттің негізгі нүктесінде о жатады. хх 
абсцисса осіне негізгі нүкте о және 2 метка арқылы өтетін (2.6- 
сурет) сызықты қабылдайды, ал уу ординатаға хх осіне перпен
дикуляр және негізгі нүкте о арқылы өтетін сызықты қабылдайды.

Іс жүзінде координаталардың бастапқы нүктесіне о ' қабылда- 
нады, ал о ' пен о нүктелерінің арасы өте жақын болғандықтан 
(0.01-0.03 мм) ол нүктелерді бір деп санайды. Жоғарғы дәлдікті 
стереометриялық тэсілдермен суреттерді өңдеу кезінде негізгі о 
нүктенің о' нүктесінен ауытқуына байланысты өлшенген координа- 
таларға жөндеу енгізеді.

Тік бұрыпггы жазық оху координаталар жүйесінен басқа тік 
бүрьппты кеңістік координаталар жүйесі SXjYjZ  кеңінен қолданы- 
лады. Координатаның бастапқы нүктесі S  кескіндеу ортасында 
жатады.

2.6-сурет. Суреттің координата 
жүйесі.

Кеңістіктегі SXjYjZ  координата 
жүйесін фотограмметриялыц деп 
атайды. Бүл жүйеде координата- 
ның бастапқы нүктесі S кескіндеу 
ортасында жатады. SXjYjZ  коор
дината жүйесі тік бұрышты жазық 
оху координаталар жүйесімен ана- 

литикалы байланысқан. Бұл жүйеде, әдетте абсцисса осі маршрут 
бағытымен орналасады.

Аэросурет материалдарын өндеу кезінде фотограмметриялық 
жүйе тік бүрышты координаталар жүйесімен байланысты бол>ъі 
керек. Жер бетінде координаталар жүйелері әр түрлі болуы мүмкін. 
Бүндай жүйелер, мысалы Гаусс координата жүйесі (үш немесе алты 
градусты зоналар), Балтикалық немесе шартты биіктік жүйесі, 
геоцентрлік, астрономиялық жэне т.б.
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2.7-сурет. Суреттің сыртқы бағдарлау элементтерінің
бірінші жүйесі.

Аэро жэне ғарыштық фототүсіріс материалдарын өңдеу кезінде 
фотограмметриялық координата жүйесі геодезиялық координата 
жүйесімен аналитикалық байланыста болуы керек. Сол себепті әр 
түрлі жүйелерді пайдалану жүмыс мақсатына қарай геодезиялық 
жүйеден фотограмметриялық жүйеге өту немесе керісінше болған- 
да есептеу жұмыстарын жүргізеді.

2.6. Аэросуреттердің ішкі және сыртқы бағдарлау элементтері

Аэросуреттің орнын және кескіндеу центрін геодезиялық 
координаталар жүйесіне қарағанда оның үш ішкі және алты сыртқы 
элементеріне қарап анықтауға болады.

Ішкі багдарлау элементтері кескіндеу ортасының S  орнын 
табуға мүмкіндік береді және суретке түсіру кезіндегі кескіндеу 
сәулелерінің байланысын анықтайды. Ішкі бағдарлау 
элементтеріне: /-аэрофотоаппараттын; фокус ұзындығы; ХоУ0-негізгі 
нүкте координаталары. Ішкі бағдарлау элементтері шамасын 
лабораториялық жағдайда 3-5 мкм дәлдікпен анықтайды.
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Лабораториялық жағдайда, сондай-ақ, қарама-қарсы коорди- 
наттық белгіге дейінгі ұзындықтарды Іх және Іу (2-3 мкм дәлдікпен), 
тор бұрыштарының координаталарын (1-2 мкм дәлдікпен), объек
тив дисторсиясын (2-3 мкм дәлдікпен) анықтайды. Аталған шама- 
ларды аэрофотоаппарат паспортына жазады. Сонымен, ішкі бағдар- 
лау элементтері барлық өңдеу тэсілдерінде белгілі деп саналады.

Сыртқы багдарлау элементтері суретке түсіру кезіндегі кес- 
кіндеу сэулелерінің орнын және аэросуреттің координаталар жүйе- 
сіндегі жағдайын анықтайды. Әдетте, суреттерді сыртқы бағдарлау- 
да екі жүйелік элементтер қолданылады.

Бірінші жүйеде (2.7-сурет) сыртқы бағдарлау элементтеріне: 
үш ұзындық элементтер Xs, Ys, Zs-кескіндеу ортасының S  кеңістік- 
тегі геодезиялық координаталары; үш бұрыштық элементтер ctp, ее, 
t. ар - аэросуреттің көлбеу бұрышы; гё-негізгі вертикаль w  мен 
хх осі арасындағы бүрыш; t - негізгі вертикаль кескінінің ХГҮГ 
жазығындағы бұрылу бұрышы. Бүл бүрыш геодезиялық координата 
жүйесіне қарағанда суретті азимуттік бағдарлау үшін керек.

Екінші жүйеде (2.8-сурет) сыртқы бағдарлау элементтеріне: 
үш үзындық элементтер Xs, Ys, Zs-кескіндеу ортасының S  кеңіс- 
тіктегі геодезиялық координаталары және үш бүрыштық элемент
тер а, со, ее.

2.8-сурет. Суреттің сыртқы 
бағдарлау элементтерінің екінші 

жүйесі.

Бүндай жағдайда көмекші фо- 
тограмметриялық координата жүй- 
есі SXjYjZj кезекпен үш рет а, а>, 
ее бүрыштарына бұрғаннан соң 
геодезиялық координата жүйесіне 
OpXpYpZ параллель болады.

Көлбеу суреттің геометриялық 
қасиеттерін анықтау кезінде сырт- 
қы бағдарлау элементтерінің бірін- 
ші жүйесін пайдаланған ыңғайлы.
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Ол үшін бағыттардан косинустарды анықтау керек жэне жер 
бетіндегі кез келген нүктенің анықтау координаталары Хг  жэне Үг  
мынадай формуламен анықталады:

/ -sina,, + Х п  •cosar„_  ң  ___________ Р °__________Р_.

f -cosap - x 0 • sin(Хр ’

YN =H _______ Уо_______
f - cosa  — х0 - sina (2.6)

бұл жерде XN жэне YN - жер бетіндегі NXrYrZr  координата жүйе- 
сіндегі надир N  нүктесінің кескіні арқылы алынған нүкте коорди
наталары; хоуо көлбеу аэрофотосуреттегі алынған нүктелердің 
өлшенген координаталары.

Аэросуреттің геометриялық қасиеттерін оқу кезінде басқа бас- 
тапқы координата жүйелерін пайдалануға тура келетін жағдайлар 
болады. Мысалы, бастапқы координата нүктесіне с жэне С, о жэне 
О немесе п жэне N  нүктелер болуы мүмкін. Егер суреттегі с 
нүктесін бастапқы координата нүктесі деп қабылдасақ, онда (2.6) 
формуладағы х0 орнына оның формула х0=хс- f-tg(aP/2) бойынша 
есептелген мэнін қойып жэне С мен N  нүктелерінің абсцисса 
мәндерінің айырмасын алып тастап, мынаны аламыз:

Х с = Н f - x c-smap

ҮС=Н------^ ------
f - x c-s\nap (2.7)

Егер бастапқы координатаны о жэне О нүктесінде десек, формула 
мынадай түрге айналады:

Х0 =Н
( J -cosor - х 0 • sin a ) cos a

Y0 =H _______ Уо_______
/ -cosa - х 0 -sina (2.8)

2.7. Горизонталь суреттің геометриялық қасиеттері

Горизонталь сурет деп сыртқы бұрыштың бағдарлау элемент- 
тері а  жэне со нөлге тең болған суретті айтады.
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Суретте горизонталь сурет пен суреттің негізгі нүктесі 0 жэне 
кескіндеу центрі S арқылы өтетін вертикаль жазықтық қимасы 
көрсетілген. Бастапқы жазықтыққа Е горизонталь жазықтығын 
қабылдаған. Е жазықтығы S  нүктесінен суретке түсіру биіктігіне 
тең қашықтықта жатыр. Суреттегі жер бедеріне байланысты жыл- 
жуды 8к деп белгілеп, мынадай формуламен анықтайды:

8һа=Г~ Го (2.9)

бұл жерде г -суреттің негізгі нүктесінен А нүктесінің көрінісіне 
дейінгі ұзындық, г0 -  бүл да сондай А нүктесінің Е  жазықтығына 
түсірген кескінге дейінгі көрініс ұзындығы.

8һа шамасы SaO және SAO] үшбұрыштарьшың ұқсастығьшан 
табылады.

г = О.А ?
Н-ҺА (2.10)

Sa00  жэне SA00  үшбүрыштарынан

(2.11)

2.9-сурет. Жер бедері әсерінен 
суреттегі нүктенің жылжуы.

Табылған формуладағы шамалар- 
ды орнына қойып, мынаны ала- 
мыз:

(2.12)

Суреттегі нүктенің жер бед- 
еріне байланысты жылжуын жал- 
пылай былай жазуға болады:

г,-Қ
Н (2.13)
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Жылжу бағыты биіктік айырмасы таңбасына байланысты анық- 
талады.

Горизонталь суреттің масштабы 1:т0 -  f :H  болады. Ал басқа 
жағдайда масштаб өзгермелі болады. TSO жэне tSO үшбүрыш- 
тарының сәйкестігінен және AOjS және aoS үшбүрыштарының 
сэйкестігінен табамыз.

_L = Z
mt Н

1және —
т а

f
Н - Һ А

t жэне а нүктелерінің масштаб айырмасы

Am = т , - т а н  н - К  К  
/  /  /

(2.14)

(2.15)

Жалпы түрде болады.

Мысалы, t және а нүктелерінің масштаб айырмасын табайық. 
Нт= 1200 м, НА= 1150 м, /= 100м м ,

Am = = 500 бірлігіндей масштабтың бөліміне тең.

Салыстырмалы айырымы
Am 500 1
та ~  11500 “  23

Сонымен, жер бедерінің масштабқа тигізетін эсері суреттерді 
өлшеу жұмыстарында қолдануға қиындықтар туғызады.

2.8. Суреттің көлбеулігіне байланысты нүкте 
көрінісінің жылжуы

Егер жер бетін горизонталь жазықтық, ал суретті көлбеу деп 
қарастыратын болсақ, онда барлық нүктелердің көрінісі нөлдік 
сызыққа ауытқиды. Ауытқу шамасы dtp, /  және осы нүктелердің 
нолдік нүктеге дейінгі ұзындығына байланысты болады. Көлбеу 
суреттегі с және і нүктелерінің арақашықтығын гс деп, ал осы 
нүктелердің горизонталь суреттегі арақашықгығын г0 деп белгі- 
лейік (2.10-сурет). Онда суреттің көлбеулігіне байланысты нүктенің 
жылжуы мынадай болады
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(2.16)= г —гс о

2.10-сурет. Суреттің көлбеу бұрышына байланысты 
нүктенің жылжуы

Горизонталь суретпен көлбеу суреттің арасындағы аналити- 
калық қатынас мынадай формулалармен анықталады:

х *  = /
X,

f  -Х с - since ’ (2.17)

Г = / f - Х с -since р (2.18)

бұл жерде Хс жэне Үс - көлбеу суреттегі / нүктесінің координа- 
талары; х“ жэне ү;-сол нүктелердің горизонталь суреттегі коорди- 
наталары. Горизонталь суреттегі ұзындық г0 формула бойынша 
анықталады:

=
/

f~ x c ■ sin or 4ХІ+УІ (2.19)

Онда:

f - x e s mapj (2 .20)

(2.20) формуланы түрлендіргеннен соң, мынаны аламыз:
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Гс Х с 'S U lt t j ,
(2.21)f - x c - sin a p

xc МЭНШ r(fios(p арқылы өрнектеп, мынаны аламыз:

г /  COS ^9-s in
(2.22)f - r c cos(p-smap ’

бұл жерде (p -  негізгі вертикаль w  бағытымен c нүктесінен көрініс 
нүктесіне дейінгі бағыт арасындағы бұрыш. ср бұрышы негізгі 
вертикаль бағытынан сағат тілінің жүру бағытына кері бағытта 
өлшенеді. (2.21) жэне (2.22) формулалары Ор кез келген мэндерінде 
8а> дәл шамасын береді. Әдетте, пландық аэросуреттерде ықшам- 
далған формул алар қолданылады:

„ г, X. . . rf-cos© .
$ар =--- j — sin ар немесе ^ = —е— ---- sin ар (2.23)

Көлбеу суреттің масштабы өзгермелі деп алдыңғы параграфта 
дәлелденді. Ал оның масштабы нүкте координатасына байланысты 
қалай өзгеретінін қарастырайық. Негізгі вертикаль w  бағытын 
абсцисса осі деп қабылдап, суреттің координата жүйесін схус 
пайдаланайық. Жер бетіндегі координата жүйесі СХсҮс болады. 
Суреттен кез келген нүктені а алайық, оның координаталары хс 
және ус делік. Осы нүкте арқылы һаһа горизонталі өтеді. Горизон
таль арқылы өтетін кескіндеу жазықтығының көмегімен жер 
бетіндегі оньщ кескінін табамыз. Горизонталь жэне оның кескіні 
өзара параллель болғандықтан, суреттегі а нүктесінің кескіні гори- 
зонтальда А нүктесі жэне оньщ координатасы Хс жэне Үс болады.

Кез келген суреттің масштабы суреттегі кесіндінің жер бетін- 
дегі сэйкес кесіндіге қатынасымен анықталады. Сондықган гори
зонталь бойындағы масштаб былай анықталады:

2.9. Көлбеу суреттің көрініс масштабы
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1 - У с (2 .2 4 )
тһи

(2.8) формуладан Ғс шамасын орнына қойып, горизонталь бойының 
масштабын анықтау формуласын аламыз

т =  Ус
Н-ус

һһ f - * ,с  smap
L
н /

•sum р (2.25)

бұл жерде хс -  суреттің кез келген нүктесінің абсциссасы.
һсһс горизонталы бойынша с нүктесі арқылы өтетін сызықтың 

масштабы.
1 f_

m һеис H
(2.26)

Суреттің негізгі нүктесі о арқылы өтетін сызықтың масштабы 
мьшадай формуламен анықталады:

1
тКК

£_
н

(
1 -tg

V
- sin а р

\

у
1 -  cos a р 

sina^

\
■smap

/ H
•cos a  p (2.27)

Надир нүктесі арқылы өтетін сызық масштабы мынадай 
формуламен анықталады:

1
т

/
н

(

\

l-cosa„
1 + -------------- р—

QQSCCp - sin ССр
sm a. f

Я cos or. (2.28)

= /
sum .

деп алып, непзп түиісу нүктесі арқылы өтетін горизон

таль масштабын анықтайық:
1 _ /  

тһһ Н

(  sina„  ̂
1------- р-

\ sin or
=  0. (2.29)

р /
Негізгі түйісу нүкте арқылы өтетін горизонтальдың масштабы 

нөлге тең болғандықтан, горизонталь масштабы перспектива осінде 
1-ден нақты горизонт сызығында нөлге дейін өзгереді. Сонымен 
нөлдік бұрмалау нүктесі с арқылы өтетін горизонталь сызықтың
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масштабы горизонталь суреттің масштабына тең болады. Егер хс= 0  
болса, онда негізгі вертикаль бағыт бойындағы нөльдік бұрмалану 
с  нүктесінің масштабын табуга болады.

т s Н
(2.30)

Сондықтан негізгі вертикальдің с  нүктедегі масштабы горизон
таль суреттің масштабына тең жэне оны н егізг і  деп атайды. Бүндай 
заңдылық тегіс жерлердің масштабын анықтауға жэне біркелкі 
масштаб табуға мүмкіндік береді.

2.10. Көлбеу суреттегі бағыттардың бүрмалануы

Орталық кескіндеу нэтижесінде жер бетіндегі бөлек багыттар 
арасындағы бүрыштар көлбеу суреттердегі осы бағыттар арасын- 
дағы бүрыштарға тең болмайды (2.11-сурет). Негізгі вертикаль мен 
1 нүкте бағытына негізгі нүктеден 0, нөлдік бұрмалау нүктесінен с  
жэне надир нүктесінен п жүргізілген багыттар арасындағы бұрыш- 
тарды (ро, (рс, (рп деп белгілеп, ал осы бұрыштардың жер бетіндегі 
сэйкес бүрыштарын у/0, цгс, ц/п деп белгілейік.

2.11-сурет. Негізгі 
нүктелердің бағыттары

Негізгі багытпен сэйкес 
келетін бағыттың бүрма- 
лануы болмайды, сондық- 
тан (р бұрышының бүрма- 
лануы о і ,  с і  және п і  бағыт- 
тарында болады.

Бұрмалану шамалары 
мынадай болады:

А(р0 = у/0 -  (р0 ; А(рс =  у/с - (Рс; Асрп =  у/п- (рп (2.31)

1. Б агы т  аэроф от осурет т іц  н е г із г і нүкт есінен 0 ж үргізілген .
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У о YСурет бойынша гё9о -  ~2~, ал жер бетінде tgy/„ = —2
Хо

у  о, х0, Ү0, Х0 мәндерін қойып, мынадай формула аламыз:
tgVotg(Po = cos а . (2.32)

ал
^ „ ( l - c o s  or )

tgA<Po = 7 7 7 1 ---------- —
1 + tg <P0 - cosaP

болады. (2.33)

Бұл формула A<p0 мен % аналитикалық байланысын береді. План- 
дық аэросуреттерде бұл формуланы жуықтап былай жазуга болады:

tgb.(pa « sin 2(р0 • sin2*, Ч ' 1 (2.34)

яғни, аэросуреттің көлбеулігі 1°; 2°; 3° болғанда негізгі нүкте 
арқылы жүргізілген бағыттың бұрмалануы 0,3'; 1,0'; 2,3' болады.
2. Багыт нөлдік бүрмалау с нүктесінен жүргізілген.

Алдыңғы ұғым сияқты tg<pc = — және tgVc = тг
Л „ болады жэне

бұл теңдеулерге (2.7) формуладағы координата мәндерін қойып, 
қарапайым өзгерту арқылы мынаны аламыз: tg<pc =tgy/c, яғни, <рс =
ц/с Сондықтан бағыт с нүктесі арқылы жүргізілсе, суретке түсіру 
жазықтығындағы бұрыш жер бетіндегі сәйкес бұрышқа тең болады.
3. Багыт надир п нүктесі арцылы жүргізілген.

Пландық аэросуреттер үшін А<рп бұрышының абсолют мэні 
аэросуреттің негізгі нүктесі арқылы жүргізілген бұрышқа тең 
болады.

Көлбеу аэросуреттердегі негізгі нүктелерден жүргізілген 
бағыттардың бұрмалануы жер бетінің эр түрлі биіктіктеріне байла- 
нысты мынадай формуламен анықталады:

Қ f  tga .
( 2 -3 5 )

бұл жерде һг і нүктесінің бастапқы жазықтықтан биіктік айырмасы; 
<р0 - негізгі вертикальмен і нүкте бағытының арасындағы бұрыш; г,
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-негізгі нүктемен көлбеу аэросуреттегі і нүктесінің арақашық- 
тығы.

Әдетте, аэрофототүсірісті өлшеу мақсатында қолданғанда, 
негізгі вертикаль бағыты белгісіз болады, сол себепті ^>=90° деп 
есептейді, яғни есепті ең көп қатемен санайды. Ондай жағдайда 
(2.35) формула мынадай түрге айналады:

К  f  а „  Һ
Ь<Ро; * л  * —  <V (2.36)г,(Я-А,) т* m

Мысалы, /  = 100 мм, г, = 60 мм, а р= 2°, Н=  2000 м, hj = 10 м, Һ2 
= 20 м, һ3 = 50 м болғанда, бағыттың қатесі 1,0'; 2,0'; 5,1' болады.

Пландық аэрофототүсіріс кезінде Ор жуықталған шамасын 
суреттегі тіркелген домалақ деңгейліктің көрініс көрсеткішімен 
анықтауға болады.

Сондай-ақ, айта кету керек, суреттердің геометриялық қасиет- 
терін қарастырғанда аэросуреттер жер бетінің орталық кескіні деп 
қарадық. Шындығында аэрофототүсіріс немесе ғарыштық түсіріс- 
тер кезінде алынған суреттер эр түрлі геометриялық бұрмалануға 
ұшырайды, ягни орталық кескінді бүзады. Мысалы, Жер дөңестігі, 
атмосфералық рефракция, объектив дисторсиясы, бөлек кадрлер 
деформациясы, жарық фильтрлері шыны жазығының параллель 
еместігі, аэрофотоаппаратының қысу шынысының дөңестігі және 
басқа факторлар орталық кескінді бүрмалайды.

Жоғарыда аталған факторлардың көбісінің әсері жүйелі бола
ды жэне суреттерді фотограмметриялық өңдеу кезінде бүрмалау- 
дың көп бөлігі анықталып ескеріледі. Бұндай анықтау шамалары 
нүктелердің фотограмметриялық координаталарын анықтауда, 
фотоплан және топографиялық план қүрастыруда қолданылады.

Бақылау сүрақтары:

1. Шын горизонт сызыгыныц, негізгі вертикалдыц, нөлдік бүрмалану 
нүктесініц с және надир нүктесініц п орындарын перспективалъщ суретте 
цалай аныцтайды? Есепті шеиіу үшін багдарлау элементтері керек пе? Егер 
керек болса, цандай элементтер?

2. Ірі масштабты аэросуреттегі биік объектілердің (фабрика моржа- 
сы, электр жүйесініц баганалары және т.б.) көріністері бойыниш нөлдік 
бүрмалану нүктесініц орынын табуга болама?
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3. Аэросуреттегі нүкте орнының жер бедеріне байланысты жылжуын 
көрініс масіитабымен байланыстыруга бола ма?

4. Пландыц аэросуреттің көлбеу бүрышы және жер бедері сурет  
масштабына цалай эсер етеді?

5. Ж ер бедерініц эсері пландыц аэросурет пен гарыштыц суреттерде 
бірдей болама?

6. Сызыцтыц перспектива есептерін шешу кезінде кецістік сызбага 
цараганда жазыц сызбада шешу ыңгайлы. Неліктен?

7. Суреттіц іиікі багдарлау элементтерінің цызметі цандай? Багдарлау 
элементтерін цалай аныцтайды?

8. Суреттің сыртцы багдарлау элементтерініц цызметі цандай? 
Сыртцы багдарлау элементтерін цалай аныцтайды?

9. Горизонталь сурет деп цандай суретті айтады және оның 
масштабы цалай аныцталады?

10. Көлбеу суретте багыттардың бурмалануы жэне көрініс масш- 
табының өзгеруі неге байланысты болады?

11. Суреттегі нукте көрінісінің жылжу багыты жэне мөлшері жер 
бедерінің туріне жэне шамасына цалай байланысты?

12. Суреттегі нукте көрінісінің жылжу багыты жэне мөлшері 
суреттің көлбеу бурышына, негізгі вертикаль багытына жэне нукте 
көрінісінің орналасу цашыцтыгына цалай байланысты?

13. Орталыц кескінніц бурмалануы цандай факторлерге байланысты 
болады?

14. Негізгі вертикаль багыты бойынша о, п, і нүктелерінде масштаб 
цалай аныцталады?

15. Неліктен сызыцтыц перспективаны жазыц сызбада цурган 
ыңгайлы?

16. Неліктен Ж ер дөцестігі, атмосфера рефракциясы, объектив 
дисторциясы орталыц кескінді бурмалайды?

17. Суреттің сыртцы багдарлау элементтерініц цызметі цандай жэне 
оларды цалай аныцтайды?
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3. ФОТОСХЕМА ЖӘНЕ ФОТОПЛАН ДАЙЫНДАУ

3.1. Фотосхема жэне оны дайындау тәсілдері

Фотосхема деп жұмыстық аудандардан құралған жер бетінің 
фотографиялық көрінісін айтады. Фотосхеманың масштабы тұрақ- 
сыз болғандықтан оны пайдалану жерлерін зерттеп байқауда неме- 
се жоғарғы дәлдікті керек етпейтін жұмыстарда ғана қолданады.

Фотосхема маршрут санына қарай жеке және көп маршрутты 
болып және пайдаланылатын суреттерге қарай жанасулы және 
келтірілген болып бөлінеді. Келтірілген суреттер берілген масштаб
на жақындатылған аэрофотосуреттерден дайындалады. Көп марш
рутты фотосхемалар жерді пайдалану шекараларында трапеция 
немесе планшет көлемінде дайындалады.

Фотосхемалар жеке немесе біріккен суреттерді қырқу арқылы 
жасалады. Жеке суреттерді қырку тәсілінде, жабу жолағының 
шамамен ортасынан, анық көрінетін бірдей контурлік нүктелерді 
тауып инемен тесіп белгілейді. Әр сурет бөлек контурлік жұп 
нүктелердің үстімен сызғыш бойымен скальпелмен қырқылады. 
Қырқылған суреттерді резіңке желіммен қатты қағазға немесе 
картонға жабыстырады. Суреттердің қосылған жеріндегі көрініс 
элементтерінің түйіспеушілігін суреттің жоғарғы және төменгі 
жағына бөліп үлестіреді.

Осылайша дайындалған фотосхема қырқу жолағының бойымен 
сәйкес нүктелер көріністерінің түйіспеушілігімен бақыланады. Кес- 
індінің шамасы 0,5 мм аспауы керек. Нүктелердің түйіспеу 
көрсеткіші (дәрежесі) аэрофотоаппараттың көлбеу бүрышына, жер 
бедеріне, түсіру биіктігіне жэне қүрастыру қателеріне байланысты 
болады.

Бақылап болғаннан соң фотосхеманың шеті түзетіліп қырқыла- 
ды. Фотосхемада жұмыс ауданы, трапеция номенклатурасы немесе 
пайдалану жерінің аты, дайындау жылы, орташа масштабы және 
орындаушының аты-жөні көрсетіледі.

Біріккен суреттерді қырқу әдісінде қатар суреттерді бірінің 
үстіне бірін жабу жағымен туралайды. Суреттерді ауырлықпен бас- 
тырып, барлық аудан бойынша бірнеше анық контурлік нүктелерде 
инемен тесіп жабу сапасын бақылайды. Содан соң шамамен жабу 
жолағының ортасымен суреттерді қосып, скальпелмен қырқады.
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Қырқу ізі түзу немесе толқын тэрізді сызық болуы мүмкін (3.1- 
сурет). Қырқу кезінде ұзындық элементтерді тік бұрышпен қиып 
өту керек жэне майда элементерді айналып өтіп, бір түсті ірі 
элементтердің үстімен өткені дұрыс. Осылайша барлық суреттер 
қырқылады. Қырқылған суреттер қатты негізге жабыстырылады. 
Біріккен суреттерді қырқу әдісін бақылау үшін қалған қырқынды- 
ларды кесу сызығының бойымен орналастырып, бақылауды нүкте- 
лерін тесу арқылы жүргізеді.

3.1-сурет. Фотосхемадағы нүктелер көрінісінің айырмашылығы

Көп маршрутты фотосхема дайьшдау жеке маршрутты фото- 
схемаларды қосудан тұрады. Екінші тәсілмен орындау жай, бірақ, 
дэлдігі жоғары. Радиобиіктік өлшегіш жэне статоскоп көрсет- 
кіштері болмаған жағдайда үлкейту коэффициент! карта бойынша 
анықталуы мүмкін.

3.2. Фотопландар және оны дайындау технологиясы

Фотоплан деп ортогоналдық кескіндеуде жэне берілген масш- 
табта жасалған жер бетінің фотографиялық көрінісін айтады. 
Фотопландар мемлекеттік бөлу рамкасында немесе ауылшаруа- 
шылық мекемелердің жер пайдалану шекарасында жасалады.

Көлбеу суреттерді, егер олардың перспективалық бұрмалану- 
шылығын жойсақ, горизонталь суреттерге келтіруге болады. Перс- 
пективалық бүрмаланушылықты жоюды трансформирлеу дейді. 
Трансформирлеу арнайы қүралдар - фототрансформаторлармен 
жасалады.
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Егер жер бедеріне байланысты нүктелердің жылжуы 0,4 мм 
асса, онда трансформирленген көрініс ортогональдық кескінге 
сэйкес болмайды, өйткені эр түрлі биіктікте орналасқан жер бетінің 
көрініс масштабы эр түрлі болады. Сондықтан барлық суреттерді 
бірдей масштабқа келтіру есебі туады. Көп жағдайда келтіру 
масштабы топографиялық масштаб болады. Бұндай есептер 
трансформирлеу кезінде арнайы технологиялық тәсілдермен 
шешіледі.

Суреттерді трансформирлеу үшін эр суретте координаталары 
белгілі төрт нүкте болуы керек. Суреттерді трансформирлеу үшін 
бүл нүктелердің биіктігі де белгілі болуы керек. Нүктелер жүмыс- 
тық ауданы бүрыштарында орналасады. Олардың координаталарын 
геодезиялық өлшеулер жүргізіп табады. Ондай нүктелерді негіз 
нүктелері дейді, ал оларды алуды -  сур ет т ер д і байланы ст ы ру  
дейді.

Егер байланыстыру жүмыстарының барлығы далада жүргізілсе 
ондай байланыстыруды -  б ір ің гай  байланы ст ы ру  дейді немесе 
сирект ет іп  байланыстыру тәсілі де қолданылуы мүмкін. Екінші 
тәсіл экономикалық тиімдірек деп саналады. Байланыстыруды 
пландық және биіктік деп екіге бөледі немесе қатар орындалуы да 
мүмкін. Егер ондай нүктелер жеткіліксіз болса, онда фотограмме- 
триялық қүралдар көмегімен фототриангуляция түрғызып анықтай- 
ды. Сиректетіп байланыстыру тэсілінде трансформирлеу үшін 
жетіспейтін нүктелерді камералдық жағдайда фотограмметриялық 
қүрылым көмегімен (фототриангуляция) анықтайды. Қарапайым 
жағдайда бүндай қүрылымдар арнайы аспаптардың көмегінсіз 
орындалады. Бұндай варианттағы фототриангуляция граф икалы қ  
деп аталады. Графикалық фототриангуляцияда пландық координа- 
талар ғана анықталады және оның дәлдігі томен, сол себепті 
картографиялық өндірісте қолданылуы шектеулі. Көбінесе план 
жэне картаны түзету кезінде кейбір нүктелердің орнын анықтауда 
қолданылады.

Пландық-биіктіктік толықтыру кеңіст ікт ік  т риангуляция  көм- 
егімен анықталады. Ол ұқсас, аналитикалық немесе үқсас аналити- 
калық варианттармен орындалады. Бірінші вариантта фототриангу- 
ляцияны жүргізу үшін аналогті стереофотограмметриялық аспаптар 
қолданылады. Екінші вариантта суреттегі керекті нүктелердің 
координаталары стереокомпаратордың көмегімен өлшенеді, ал
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сурет координатасынан геодезиялыққа ауыстыру ЭЕМ көмегімен 
жүргізіледі. Үшінші вариантта тікелей фототриангуляциялық құры- 
лымды бір-екі стереожұпта аналогті стереоқұралдың көмегімен, ал 
алынған моделді қосу аналитикалық тэсілмен жүргізіледі.

Аэрофототопографиялық өндірістің өнімі конт урлы ц ф от оплан  
немесе т опограф иялъщ  ф от оплан  болуы мүмкін. Контурлік фото- 
планда тек жер жағдайын ғана көрсетеді, ал топографиялық 
фотопланда жер жағдайы жэне горизонтальдар көрсетіледі.

Фотопланды негіз ретінде пайдаланып горизонтальдар далада 
геодезиялық өлшеулер жүргізіп алынса, ондай түсірісті арал ас  
т ү сір іс  немесе камералдық жағдайда стереофотограмметриялық 
құралдар көмегімен жүргізілсе, онда -  ст ереот оп ограф и ялы ц  т үс-  
ір іс  дейді. Соңғы тәсілде әр стереожұп үш-төрт тірек нүктелерімен 
қамтамасыз етілуі керек. Ондай нүктелер суреттерді байланыстыру 
кезінде анықталады.

Фотопланға жер жағдайын түсіру үшін фотографиялық 
көріністі тану, олардың орнын жэне сипаттамаларын анықтау 
сияқты жүмыстарды жүргізеді. Бұндай жүмысты аэро ф о т о т ү -  
с ір іст і деш и ф рлеу  дейді. Топографиялық жэне ауылшаруашылық 
карталарды қүрастыруда далада немесе камералдық жағдайда 
дешифрлеуді адам орындайды. Көбінесе аралас дешифрлеу тәсілі 
қолданылады, яғни далалық жэне камералдық жұмыстардың жақсы 
жақтарының қосындысы.

3.3. Аэрофотосуреттерді пландық және биіктіктік
байланыстыру

Аэрофотосуреттерді пландық жэне биіктіктік байланыстыру 
жүмыстары материалдарды дайындау, байланыстыру жобасын 
құрастыру, негіз нүктелерін жер бетінде бекіту, далалық өлшеу, 
есептеу жүмыстары, материалдарды көркемдеу жэне өткізуден 
тұрады.

М ат ери алдарды  дай ы н дау  кезінде жүмыс жүргізу объекті 
фотомонтажын жэне сурет жинағын таңдайды. Карталардағы 
геодезиялық пункттерді фотомонтажға түсіреді, содан соң оларды 
суреттерде орналасуы мүмкін деген жерлерге белгілейді.

Фотоплан дайындау кезінде пайдалану жерлерінің шекарала- 
рында көшірме жасайды және бүл шекараларға геодезиялық
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мәліметтер жинайды. Ауылдық тұргын елдің фотопланын дайын- 
дау кезінде пайдалану жерінің көшірмесін жасайды. Көшірмеде 
ауыл шекарасының бойындағы геодезиялық мәліметтер, ауыл 
жанындағы ауыспалы егістіктердің шекараларын, топографиялық 
жағдай элементерін, ауылдық тұрғын елге жақын жерлердегі пай
далану жерлерінің шекараларын және олардың шекаралық нүкте- 
лерінің номерлерін көрсетеді. Сондай-ақ, көшірмеде облыстың, 
ауданның, тұрғын елдің, қожалықтың аттарын көрсетеді.

Фотомонтаждың үстінде негіз нүктелерін байластыру жэне 
түсіру негізін дамыту жобасын қүрастырады. Үлкейтілген (шама- 
мен 4 есе) фотокөрініс қолданылса, біріңғай пландық байланыс- 
тыру қолданылады. Қалған жағдайларда сиретіп пландық байла- 
ныстыру қолданылады. ¥қсас және аналитикалық тәсілдермен 
фотограмметриялық жиілендіру кезінде негіз нүктелерінің тыгыз- 
дығы есептелінеді.

Жабық жерлерде суреттерді пландық байланыстыру үшін 
теодолиттік жүрістерді түйық полигондар жүйесі немесе түйін 
нүктелерден түратын жүрістер ретінде жүргізеді, ал ашық жерлерде 
тура және кері қиылыстыру тәсілдері көмегімен орындайды. Байла
ныстыру тәсілін таңдауда негіз нүктелерінен триангуляция пункт- 
теріне көрініс болатындай мүмкіндікті анықтау жэне жергілікті 
кедергілерді айналып өтетін тәсілдерді қарастыру үшін суреттер- 
мен топографиялық карталарды мүқият оқиды. Содан соң 
фотомонтажға және суреттерге негіз нүктелерінің орналасу зонала- 
рын жобалайды. Жобаланған негіз нүктелері орны фотомонтажда 
диаметрі 5 мм қызыл шеңбермен көрсетіледі.

Негіз нүктелерін бірнеше суреттерге ортақ болатындай етіп 
орналастырады. Бұндай шарт негіз нүктелерін бойлық және көлде- 
нең жабулары ортасына орналастырган жағдайда орындалады. 
Негіз нүктелері базис сызығына 2 см жэне аэрофотосуреттің шетіне 
1 см жақын орналаспауы керек. Фотограмметриялық жүмыстарды 
қамтамасыз ету үшін негіз нүктелері жер өңдеу шекарасы сыртында 
суретке түсіру базисінің үзындыгындай жерде орналасуы керек.

Негіз нүктелерін орналастыру кезінде фотограмметриялық 
талапты орындап қана қоймай геодезиялық жұмыстардың да 
қарапайым орындалуын және жеткілікті дэлдікті бере алатындай 
етіп орналасуын ескеру қажет.

43



3.2-сурет. Маршрут секциясындағы негіз нүктелерінің
орналасу схемасы.

Негіз нүктелерінің орнын анықтау дәлдігі геодезиялық негіз 
торларына қарағанда план бойынша А = 0,2 мм аспауы керек. Бұл 
шарт теодолиттік жүріс жүргізу немесе триангуляциялық қүрылым- 
дар жасауда техникалық шарт ретінде қолданылады. Мысалы, 
суреттерді байланыстыру теодолиттік жүріспен орьшдалса, оньщ 
шектік ұзындығы мынадай формуламен анықталады;

L = 2A-M-N (3.1)
бұл жерде М  -  дайындау планының масштабы, N  -  теодолиттік 
жүрістің салыстырмалы қатесі.

Ауылдық елді мекендердің планын дайындауда суреттерді 
байланыстыру көбінесе теодолиттік жүріспен орьшдалады. Бұндай 
жағдайда жүріске ауыл шекарасының барлық бұрылыстарын 
қосады. Жобаланған теодолиттік жүрістер фотомонтажға түсіріледі 
және қызыл сызықпен сызылады. Байланыс нүктелерді диаметрі 1-2 
мм қара шеңбермен белгілейді.

Айналаны шолу және негіз нүктелерін жер бетінде бекіту 
мемлекеттік триангуляция пункттерін тексеруден бастайды. Триан
гуляция пунктінің центрін жіңішке инемен тесіп, суреттің сыртына 
абрис сызады. Егер пункттің сыртқы белгісі сақталмаса, онда оның 
орнына қада орнатады. Қаданың биіктігі негіз нүктелерін пландық 
байланыстыруға көрініс болатындай болуы керек.

Пландық негіз нүктелері жер бетінде ұзындығы 0,3-0,5 м 
қазықпен бекітіледі және қабырга ұзындығы 1,2-1,5 м болатын 
үшбұрыш пішінді жыра қазады. Айналаны шолу нәтижелері 
бойынша орындаушы негіз нүктелерін геодезиялық тәсілдермен
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анықтау схемасын құрады. Бұл схемаға бұрыштардың және 
сызықтардың далалық өлшеу нәтижелерін жазады.

Негізгі сурет бетіне «негізгі» деп жазады, содан соң тірек 
нүктелерін қызыл тушпен диаметрі 8-10 мм шеңбермен жүргізіп, 
оның нөмірін жазады. Негіз нүктелерін танып, бекітіп және геоде- 
зиялық өлшеулер жүргізгеннен соң бөлек сызбада геодезиялық 
анықтау схемасын құрады. Сызбада өлшенген бұрыштардың және 
сызықтардың шамаларын көрсетеді. Әр сызбаға орындаушы қолын 
қояды.

Далалық журналдарды тексеріп жэне негіз нүктелерінің геоде- 
зиялық анықтау схемасын құрғаннан соң есептеу жүмыстарын 
бастайды. Есептеу нэтижесінде нүктелердің координаталарын 
анықтап, координаталар каталогіне жазады. Әр жер пайдалану 
немесе тұрғын елге техникалақ іс қағаз қүрастырады. Оған негіз 
нүктелері түсірілген фотомонтаж, схемалар, журналдар, координа
талар ведомосі және басқа далалық жэне камералдық қүжаттар 
тіркеледі.

Биіктіктік негіздер геодезиялық немесе геометриялық нивелир- 
леу тәсілдерімен жасалады. Негіз нүктелерінің биіктігін анықтау 
дэлдігі бедер биіктігінің 0,1 бөлігінен аспауы керек.

3.4. Трансформирлеу түрлері

Трансформирлеу келесі түрлерге бөлінеді: оптикалық-
графикалық, графикалық, аналитикалық, фотомеханикалық және 
дифференциалдық.

Оптикалъщ-графикалық трансформирлеу фотоүлкейткіш тип- 
тес шағын проекторлармен жүргізеді. Трансформирленген көріністі 
қаламмен айналдыра сызады.

Графикалъщ трансфармирлеу кезінде өзара кескіндеу торлары 
арқылы қарап отырып түсіреді. Бүндай тәсілдер аз қолданылады. 
Көбінесе план мен карталарды жөндеуде қолданады.

Аналитикальщ трансформирлеу сурет пен жер бетіндегі 
нүктелердің арасындағы аналитикальщ байланыс формулаларына 
негізделген. Трансформирлеу ЭЕМ-ның көмегімен немесе арнайы 
бағдарламалар арқылы компьютер көмегімен сурет координатасын 
жер бетіндегі координаталарға ауыстыру арқылы жүргізеді. Анали- 
тикалық трансформирлеу кезінде:
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- трансформирленген суреттің сандық моделін;
- координатограф немесе графоқұрылымдарды ЭЕМ-ге қосу 

арқылы графикалық түрде;
фотобасу аспабтары көмегімен фотокөрініс түрінде алуға 

болады.
Фотомеханикалыц трансформирлеу фототрансформаторлар- 

дың көмегімен орындалады және фотоплан алу мақсатында тегіс 
және қырат жерлердің аэрофотосуреттерін трансформирлеуде қол- 
данылады. Қазіргі уақытта аэрогеодезиялық өндірісте бұл тәсіл 
кеңінен қолданылып келеді.

Дифференциалдың тэсіл (ортофототрансформирлеу) арнайы 
ортофототрансформаторларды қолдануға негізделген. Аэрофотосу- 
реттер шағын участкелермен трансформирленеді. Трансформир
ленген көріністен ортофотосурет алады жэне одан ортофотоплан 
қүрастырады. Аэрофотосуреттерді көлбеу жазықтықта да трансфор- 
мирлеуге болады. Іс жүзінде суреттер горизонталь жазықтықта 
трансформирленгенмен бірдей болады.

Күрделі жер бедерін жай фототрансформирлегеннен көрі 
ортофототрансформирлеген өте тиімді, сол себепті соңғы кезде 
ортофототрансформирлеу тәсілі кеңінен қолданылып келеді және 
бұл тәсіл бедерлі жер беті фотопланын кез келген дэлдікпен дайын- 
дауға мүмкіндік береді.

Ортофототрансформирлеудің мэні -  пландық аэроғарыштық 
суреттердегі көрініс элементтерін ортофотосуретке масштабтап 
келтіру. Элементтердің көлемі былай анықталады: жер бедерінің 
салдарынан қалдық бүрмалаушылық 0,02-0,05 мм аспауы керек 
делік, ол үшін фотокөріністі диафрагма арқылы экранға түсіреді 
(диафрагма формасы эр құралда әр түрлі болады, мысалы, төрт- 
бүрыш немесе параллелограмм). Диафрагманың ұзындығы 1-16 мм 
дейін өзгерсе, оның ені 0,25-1,0 мм дейін өзгереді. Диафрагма ені I  
мынадай формуламен анықталады:

2 51 f  
r - t g v - k (3.2)

бұл жерде 5t -  бедер әсерінен бұрмалаушылық; г -  суреттің негізгі 
нүктесінен диафрагма жарығының ортасына дейінгі үзындық (мм);
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и -  жер бетінің көлбеулігі; К  = т/М -  үлкейту коэффициент! 8t, 
эдетте оның шамасы 0,05 мм.

Фотокөрініс жер бетіндегі нүкте биіктігіне байланысты бірдей 
масштабқа үздіксіз кескіндеу биіктігін өзгерте отырып жүргізеді. 
Фототрансформирлеу фототрансформаторлардың көмегімен орын- 
далады. Оның негізгі конструктивтік элементтері: трансформирлеу 
суретінің жазықтығы Р, негізгі объектив жазықтығы R және экран 
жазықтығы Е, сондай-ақ жарық беру аспабы болады. Фототранс- 
форматорларда перспективалық өзгертуден басқа масштабтық 
өзгерту де орындалады. Көрініс экранға түсірілгенсін оның 
ашықтығын бүкіл кадр бойында сақтау мәселесі пайда болады. Ол 
үшін екі оптикалық шартты орындау керек.

Бірінші оптикалық шарт негізгі оптика формуласының 
орындалуында болады

1 1 1
т +т г т ’ (33)

бүл жерде di - объективтен суретке дейінгі үзындық; d2 -  объек- 
тивтен экранға дейінгі үзындық; Ғ  - аспап объективінің фокус 
үзындығы.

Бұл шарт экрандағы фотокөріністің үлкейту коэффициентін 
анықтайды жэне суретпен экрандағы нүктенің оптикалық байлан- 
ысын қамтамасыз етеді.

Екінші оптикалық шарт көлбеу экранның бүкіл бойындағы 
нүктелердің оптикалық байланысын қамтамасыз етеді. Ол үшін Р, Е 
жэне R жазықтықтары өзінің созындысында түзу сызық бойымен 
қыйылысуы керек. Аспап экранында фотокөрініс ашық жэне дүрыс 
трансформирлеуді қамтамасыз ету үшін геометриялық және опти- 
калық шарттар өзара байланыста болуы керек (3.3-сурет).

Орналастыру элементтері бойынша экранда берілген масш- 
табта трансформирленген фотографиялық көріністі алу үшін d} 
және d2 шамаларын білу керек. Олардың шамалары формула 
бойынша анықталады:

, .sin (<Рр+<Рғ)
d \ = f ----- ■■■ ; (3.4)cos^ -sin^  v '
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Я smfay-ffc)
М  COS ф р  ■ sin ( р р  v 7

Ішкі және сыртқы бағдарлау элементтерін, аспап объективінің 
фокус ұзындығын Ғ  жэне план масштабын М  білу арқылы келті- 
рілген формулалар бойынша трансформирлеу элементтерін есеп- 
теп, оларды аспапқа қойып және экранда берілген масштабта 
трансформирленген көріністі алуға болады.

3.5. Фототрансформаторлар

Фототрансформирлеу фототрансформаторлар көмегімен орын- 
далады. Әр түрлі фототрансформаторларда конструкциялық шеш- 
імдері де әр түрлі болады. Өндірістік мекемелерде ФТБ, ФТМ жэне 
ФТА фототрансформаторлары жэне шет мемлекеттерден Rectimat- 
С «Карл Цейс Йена» жэне SEG-5, SEG-6 «Оптон» Германия 
қолданылады.

Фототрансформатор ФТБ. Бұл құралдың (3.4-сурет) негізгі 
ерекшелігі объективтің негізгі жазықтығы R барлық уақытта 
горизонталь болады, өйткені объектив оптикалық ось бойымен ғана 
жылжиды. Сурет жэне экран жазықтығы еңкейеді. Құралдық 
конструкциялық осі негізгі оптикалық ось бағытымен барлық 
уақытта тура келеді. Негізгі оптикалық ось бағыты экранның
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горизонталь айналу осіне перпендикуляр болады. Экранда транс- 
формирленген фотокөріністі белгілейді. Экран горизонталь ось 
арқылы бұрылады.

Кассета өз осінен экранға параллель айналады. Кассета гори
зонталь оске перпендикуляр бағытта жылжи алады жэне бұл 
жылжу суретті экранда анық көрсетуге мүмкіндік береді. Сондай- 
ақ, суретұстағыш орталық нүктеден 360° айнала алады. Бүндай 
айналу суреттің негізгі вертикалін аспаптың негізгі вертикалімен 
сәйкестендіру үшін аэ бұрышына бұруға мүмкіндік береді. Фото- 
трансформатордың жарық беретін тетігі прожектор типтес айна 
рефлектордан тұрады, оның фокусында электролампа орналасқан. 
Рефлектордан шағылысқан жарық объектив арқылы өтеді.

3.4-сурет. ФТБ фототрансформаторы:
1 -масштабтыц инверсор штурвалы; 

2-станина; 3-экран; 4-масштабтың инверсор;
5-кассета; б-жарьщ беру цондыргысы; 
7-перспективалыц инверсор; 8-объектив 

жапқышы; 9-экранды еңкейту осг; 
10-перспективалыц инверсор штурвалы.

ФТБ құралында екі механикалық ас- 
пап -  инверсоры бар. Инверсорлар Р, R 
жэне Е  жазықтықтарының кез келген 
жагдайында оптикалық шартты автомат- 
ты түрде орындауға арналған.

Масштабтық инверсорда бірінші оп- 
тикалық шарт автоматты түрде орындалады, яғни сурет масштабын 
өзгерту кезінде экранда анық көріністі қамтамасыз ету. Инверсор 
аяқ дөңгелегі көмегімен жүреді. Құралда бүндай инверсор екеу, оң 
жақ және сол жақ. Олар бірдей жүмыс істейді. Перспективалық 
инверсор құралдың оң жағында орналасқан жэне оның көмегімен 
екінші оптикалық шарт орындалады, яғни экранмен кассетаны 
еңкейткенде экрандағы анық көріністі сақтау. Инверсор аяқ 
дөңгелегін айналдыру арқылы жүреді. Объективті бағаттауыш 
бойымен жоғары немесе төмен жылжытуды сол жақтағы аяқ
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дөңгелегі көмегімен жүрпзеді, ал оң жақтағы аяқ дөңгелегінің 
көмегімен экранды еңкейтеді.

Фототрансформатор ФТМ (3.5-сурет) далалық құралдар түрі- 
не жатады. Оны алып жүруге және далалық бөлімшелерде оңай 
орналастыруға болады. Бұл құралда бөлек суреттерді немесе 
қырқылмаған аэрофильмдерді трансформирлеуге болады. ФТМ 
құралында суреттердің көлбеу бүрыштары 4°-6° аспайтын жэне 
АФА-ның фокус ұзындығы /=70-150 мм шегінде болатын сурет- 
терді трансформирлейді.

Оптикалық шарттарды автоматты орындау үшін құралдың екі 
инверсоры бар. Масштабтық инверсор трансформирлеу коэффици- 
ентін өзгерту кезінде негізгі оптикалық шартты қамтамасыз етеді 
жэне құралдың сол жағында орналасқан. Аяқ штурвалын бұрау 
кезінде масштабтық инверсор трансформирленген көріністің анық- 
тығын экранда қамтамасыз ету үшін объектив пен кассетаны негізгі 
оптикалық заңдылықпен орналастырады. Екінші оптикалық шартты 
орындау үшін құралдың екі перспективалық инверсорлары бар. 
Олар экранның еңкеюіне байланысты объективтің негізгі жазықты- 
ғын автоматты түрде еңкейтеді, яғни көлбеу экранда трансформир
ленген көріністің анықтығын сақтайды. Перспективалық инверсор- 
ларды қол штурвалдарымен басқарады.

Фототрансформатор ФТА пландық жэне перспективалық 
фотосуреттерді трансформирлеуге арналған қүрал (3.6-сурет). 
Негізгі оптикалық ось конструкциялық ось болып табылады және 
ол тік орналасқан. Трансформирлеудің геометриялық және оптика- 
лық шарттарын сақтау үшін сандық есептеу аспабының көмегімен 
жүргізеді.

Трансформирлеуді трансформациялық нүктелер немесе орна- 
тылған шамалар бойынша орындауға болады. Автоматты жүмыс 
істеу режимінде каретка қозғалысы реверсивті электроқозға- 
ғыштың көмегімен орындалады. Трансформирлеу коэффициентін 
және экранның көлбеу бұрышьш дэл қою үшін басқару тетігінің 
үстіндегі тұтқа қызмет етеді.
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3.5-сурет. ФТМ фототрансформаторы: 
1-жарық беру цондыргысы; 2-кассета; 3- 

объектив; 4-экран; 5-перспективсиіыц инверсор 
штурвалы.

3.6-сурет. ФТА фототрансформаторы:
1-жарыц беру цондыргысы; 2-кассета; 3- 

басцару пулъттері; 4-экранныц 
коррекциялыц механизмдер санауышы; 5- 

экран; 6-жылжымалы саңьілау; 7-объектив.

Кассета бөлек суреттерді немесе бүкіл аэрофильмді салуға 
есептелген. Суреттерді тегістеу үшін екі шыны пластинка қолда- 
нылады. Суреттерге жарық түсіру электролампаның және сфералық 
жарық шағылыстырғыштың көмегімен жүргізіледі. Суреттердің 
қызып кетуін болдырмау үшін тарту желдеткіші бар. Фотомате- 
риалдарды тегістеу үшін экранда вакуумдық сорғыш қолданылады, 
ол үшін экрандағы майда тесіктер арқылы желдеткіштің көмегімен 
ауа сорылып алынады. Фотоматериалдарды бекіту үшін магниттік 
жүкшелер қолданылады.

Фототрансформатор SEG-6 «Оптон» Германия. Негізгі опти- 
калық ось конструкциялық ось болып табылады. Трансформирлеуді 
трансформациялық нүктелер немесе орнатылған шамалар бойынша 
орындауға болады. Фототрансформатор трансформирленген фото- 
көріністі анық көрсету қаблетін қамтамасыз ету үшін жоғары
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сапалы объективпен жабдықталған. Фототрансформаторда фокус 
үзындығы /=180 мм объектив орнатылған жэне көріністі 0,5-тен 6,5 
есеге дейін үлкейтуге болады. Кассетасының форматы 23x23 см 
аэрофотосуреттерді немесе бүкіл аэрофильмді салуға есептелген. 
Жарық бергіштер бүкіл көрініс бойын біркелкі жарық беруді 
қамтамасыз етеді. Ол үшін Френель линзаларынан қүралған кон
денсатор қойылған.

Экранның екі еңкейту осі бар. Ось арқылы бұруды екі қол 
штурвалымен жүргізеді. Экрандағы көрініс масштабын өзгертуді 
аяқ штурвалымен жүргізеді. Фотоматериалдарды тегістеу үшін 
экранда вакуумдық сорғыш немесе магниттік жүкшелер қолданы- 
лады. Фототрансформатор оптикалық монтаж тәсілімен трансфор- 
мирлеуді жеңілдету үшін экранға бекітілген арнайы рамкамен 
жабдықталған.

Фотоматериалдарға сәуленің 
тигізетін эсерін автоматты түрде 
реттейтін қондырғысы бар. Транс- 

формирлеудің геометриялық және оптикалық шарттарын сақтау 
үшін инверсорлар қолданылады, бірақ негативтің айқындығын 
автоматты түрде есептеу аспабының көмегімен жүргізеді. Фото- 
трансформатордағы жұмыстарды одан эрі автоматтандыру коорди- 
наттық өлшеу жүйесі бар есептеу қондырғыларды қосу арқылы 
жүргізіледі. SEG-6 фототрансформаторы экранына координаттық 
өлшеу жүйесін бекітеді жэне экрандағы нүкте көрінісін негіздегі 
нүктемен қосатын нысана орналасқан. Бүндай тәсілмен өлшенген

3.7-сурет. Фототрансформатор 
SEG-6 «Оптон» фирмасы:

1-объектив; 2-кассета; 3-жаръщ беру 
цондыргысы; 4-экран; 5-процессор;

6-перспективаіық инверсор штурвалы;
7-масштабтық инверсор штурвалы;

8-перспективалыц инверсор штурвалы;
9-негіз жэне сурет нүктесі 

координатасын аныцтау цондыргысы.
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нүкте координаталары есептеу қондырғыларына енгізіліп, сәйкес 
нүктелердің координаталар айырмасы бойынша бағыттау шамала- 
рын есептейді және торап жүмысын басқарады.

3.6. Тегіс жерлердің аэрофотосуретін фототрансформирлеу
техникасы

Берілген масштаб бойынша трансформирленген суретті алу 
бірқатар жұмыстардан тұрады: трансформациялық планшет жэне 
фотопланға негіз дайындау; аэрофотонегатив дайындау; фотомате
риал таңдау және оның сапасын анықтау; фототрансформирлеу; 
фотолабораториялық өңдеу.

Ф от опланга ж ән е т рансф орм ациялы ц планш ет ке н егіз  дай ы н 
дау. Фотопланға негіз дайындау үшін алюминийге немесе пластик- 
ке жабыстырған тығыз ақ қағаз алынады. Осындай негізге 
координаттық тор тұрғызады, содан соң фототрансформациялық 
нүктелерді координаталары бойынша түсіреді. Егер трансформир- 
леу кезінде суреттердің орталық нүктелері пайдаланылатын болса, 
онда олардың орынын негізде графикалық тәсілмен анықтайды. 
Сондай-ақ, негізге координаталары бойынша трапеция бұрыштар- 
ын түсіреді. Трансформирлеу үшін қатты кағазға трансформаци- 
ялық және орталық нүктелер түсірілген фототрансформациялық 
планшет (3.8-сурет) дайындайды.

А эр о ф о т о н ега т и в дайы ндау. Далалық байланыстыру жұмыста- 
ры нәтижелерін пайдаланып немесе камералдық фототрангуляция 
жүргізу арқылы табылған нүктелерді аэронегативте теседі. Тесілген 
нүктелерді тазалап, қосымша оларды кеңейтеді. Сапалы фотогра- 
фиялық көрініс алу үшін жылтырсыз фотоқағаз қолданылады. 
Фотолабораториялық өңдеуден кейінгі фотоқағаздың деформация- 
сы 0,2 мм аспауы керек. Фотоқағаздың деформация коэффициенті 
мынадай формуламен есептеледі:

бүл жерде £/ -  суреттегі өлшенген үзындықтардың қосындысы; 
Т.10 -  бақылау торындағы сол ұзындықтардың қосындысы.
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3.8-сурет. Трансформациялық планшет.

Фотоқағаз деформациясын екі рет анық- 
тайды өңдегенге дейін /0 жэне өңдегеннен 
кейін /. n = l / l0= ( d - a ) / d , бұл жерде d 
кескіндеу ортасынан S  экранға Е дейінгі 
ұзындық, яғни, d = ғ(і + к).

Жүйелі деформацияның әсерін жою 
үшін құрал экранындағы нүктемен түйіс- 
тіру кезінде трансформациялық планшеттің 

астына картон салады, оның қалыңдығы а мынадай формуламен 
есептеледі:

а = пҒ(К + 1) (3 .7)
бүл жерде Ғ  -  фототрансформатор объективінің фокус ұзындығы; 
К -  трансформация коэффициенті.

Трансформациялық нүктелер бойынша суреттерді фото- 
трансформирлеу. Фототрансформирлеудің алдында құрал экранын 
горизонталь жағдайға келтіреді. Жарықты қосып, фототранс
форматор объективінің диафрагмасын толық ашады. Аэронегативті 
эмульсия жағын томен қаратып кассетаға салады. Содан соң оны 
координаттық белгілер бойынша туралап, үстін шынымен басты- 
рады. Фотоқағаз деформациясын жою үшін экранға қалыңдығы а 
төсем (3.9-сурет) салады, ал төсемнің үстіне трансформациялық 
планшетті салып шынымен бастырады. Жарық түсіру объективінің 
биіктігін өзгерте отырып, негативтегі тесіп белгілеген нүктелерді 
планшеттегі негіз нүктелермен түйістіреді. Егер толық түйіспеген 
жағдайда экранды екі жазықтықта қол штурвалдарының көмегімен 
өзгерте отырып, оларды толық түйіскенше бүрады. Барлық транс- 
формациялық нүктелер түйіскеннен соң трансформирлеу орында- 
лады деп саналады. Әдетте, трансформирлеу кезінде аэрофотосу- 
реттің негізгі нүктесіне қандай диагональ жақын болса, соны 
пайдаланады, ал екінші диагональ бақылау үшін қолданылады.

Суретке жарық түсіру және басу. Түсіру нүктелері транс- 
формациялық планшеттегі сәйкес нүктелермен түйіскеннен кейін 
экраннан трансформациялық планшетті алып, керекті диафрагманы 
қойып, қызыл фильтрмен объективті жабады. Экранға керекті

54



фотоқағазды қойып, үстін шынымен бастырады. Фотоқағаздың 
жарық сезгіштігіне, аэрофотонегативтің тығыздығына және жарық 
күшіне байланысты жарықты белгілі уақыт ұстап суретті басады. 
¥стау уақыты тәжірибе жолымен анықталады.

3.9-сурет. Төсем қалыңдығын 
есептеу схемасы

Ф от олаборат ориялы ц өңдеу. 
Фотоқағаздың сортына байлан
ысты оны өңдеу үшін қажетті 
айқындауыш ерітіндіні және фик- 
сажды таңдайды. Суреттерді шығ- 
арып және бекіткеннен соң оларды 
ауа температурасы 20-22°С жэне 
жақсы желдетілетін бөлмеде кеп- 
тіріледі. Суреттердің фотографи- 
ялық сапасы эталон суреттермен 
салыстыру арқылы бағаланады.

3.7. Тегіс жердің фотопланын дайындау

Трансформирленген суреттер фотоплан дайындауда қолданы- 
лады. Фотоплан дайындау: суреттерді дайындау; суреттерді негізге 
орналастыру; суреттерді қырқу жэне жабыстыру; фотопланды 
трапеция рамкасымен қырқу; сапасын бағалау жэне фотопланды 
безендіру сияқты жұмыстардан түрады.

Суреттерді орналастыруға дайындық кезінде трансформир
ленген суреттердің трапеция ауданын толық жабуын тексереді жэне 
олардьщ сапаларьш бағалайды. Содан соң суреттерде трансформа- 
циялық нүктелерді пуансонның (төрт қырлы болат білеу) көмегімен 
диаметрі 1 мм тесік жасайды. Суреттерді негізге орналастыру 
кезінде негіздегі нүктелер тесіктің ішінде болуын бақылайды. 
Ауытқуы 0,4-0,5 мм аспауы керек.

Суреттерді орналастыру маршрут бойымен жүргізіледі. Әуелі 
сол жақтағы жоғарғы маршруттың шеткі суретін орналастырады, 
оны салмақшамен бекітеді. Осылайша барлық суреттер орналасты- 
рылады. Орналастыру сапасын төменгі суреттегі контурлік нүкте-

55



лердің ауытқуымен бақылайды. Ауытқу 0,5 мм аспауы керек, егер 
одан асып кететіндей болса, орналастыруды жөндейді, содан соң 
суреттерді бойлық жабу жолағының шамамен ортасынан қырқады. 
Қырқу кезінде құрылыс жэне басқа майда объектілерді айналып 
өтіп, сызықтық объектілерді тік қырқып, қажеттілігі аз объектілер- 
дің үстімен жүргізеді. Қырқу кезінде трансформациялық тесіктер- 
дің үстімен, өңдері эр түрлі объектілерді бөліп түрған сызықтардың 
бойымен немесе бағдарлау қызметін атқаратын объектілердің 
үстімен жүргізуге болмайды.

Қырқып болғаннан соң суреттерді кезек-кезек негізге резеңке 
немесе басқа арнайы желіммен жабыстырады. Сурет қырқынды- 
лары бақылау үшін сақталады.

Фотоплан дайындаудың сапасын трансформациялық нүктелер, 
қырқу сызығы жэне рамка бойынша бағалайды. Трансформациялық 
нүктелер бойынша бағалау кезінде суреттегі тесік трансформа- 
циялық нүктелермен сәйкес келуі керек, өйткені суреттегі тесіктің 
диаметрі 1 мм болғандықтан трансформациялық нүктелер тесік 
ішінде жатады, яғни, ауытқу 0,5 мм аспайды. Қырқу сызығы 
бойынша бағалау сурет қырқындыларын пайдалану арқылы жүргі- 
зіледі. Контурлердің сәйкес келмеуі 0,7 мм аспауы керек.

Рамка бойынша бағалау көрші фотоплан немесе карта болтан 
жағдайда жүргізіледі. Бұндай жатдайда рамка бойымен бір фото- 
планнан екінші фотопланға өтетін сәйкес контурлерді тексереді 
(мысалы, өзен немесе жол). Ауытқу 1 мм дейін жіберіледі. Таулы 
жерлердің фотопландары үшін жіберілетін қателер 1,5 есе көбей- 
тіледі.

Айтылған тәсілдерге қосымша фотопланның геометриялық 
дэлдігі координаталары бойынша түсірілген бақылау нүктелер бой
ынша тексеріледі. Бақылаудан соң фотопланға координаталық тор- 
лар сызылады жэне рамка сыртын инструкцияға сэйкес безендіреді.

3.8. Трансформирленген фотокөрініс дәлдігіне жер 
бедерінің тигізетін әсері

Айтылған фототрансформирлеудің теориялық негіздері түсіріл- 
ген жер беті горизонталь жазықтық болғанда эділ, ал шындығында 
жер бетінің пішіні өте күрделі. Сондықтан трансформирлеу дәлді- 
гіне жер бедері эсер етеді. Трансформирленген фотокөріністегі

56



суреттің кез келген а нүктесі жер бетіндегі А0 нүктесіне сэйкес А'0 
нүктесінде кескінделудің орнына A ' нүктесінде кескінделеді. 
А’0А’ = 5Һф шамасы жер бедеріне байланысты нүктенің пландық 
жылжуы болады жэне ол мынадай формуламен анықталады:

г-һ т г-һ
(3.8)б һ ф  =

Н м м /
бұл жерде г суреттің негізгі нүктесінен а нүктесіне дейінгі 
ұзындық (мм); һ - А нүктесінің Е жазықтығынан биіктігі (м); М  - 
план масштабы.

М  және /  түрақты болғандықтан дһф шамасына тигізетін эсер 
негізінде г жэне һ байланысты болады. Мысалы, М ~  10000,/ = 
100 мм, һ -  30 м, г = 70 мм болса, онда 5һф = + 2.1мм болады. 
Фотопландағы А нүктесінің жылжуы, егер оны азайтуға ешқандай 
шара қолданылмаса осындай болады.

Жер бедері әсерін қандай жағдайда ескермесе болады, соны 
анықтайық. Инструкция бойынша жақын түсіру негізіне қарағанда 
бірдей контурлік нүктелердің суреттегі түйіспеушілігі 0,5 мм 
аспауы керек. Бүл қате бірқатар қателерге байланысты болады: 
аэрофотосуреттердегі нүктелерді тану жэне белгілеу -  0,2 мм; 
негіздегі нүктелерді трансформирлеу кезінде түйістіру -  0,2 мм; 
фотоплан деформациясы -  0,2 мм; фотопланды жиыстыру -  0,3 мм 
болады.

3.10-сурет. Жер бедеріне 
байланысты көрініс 
нүктесінің жылжуы

Жер бедері эсерінен бол- 
атын орташа қатені шамаман 
мынадай формуламен есеп- 
тейді.

(3.9)
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Жоғарыда көрсетілген сандық шамаларын қойып, мынаны аламыз:

стл = V°-52 -(о,22 +0а2 +0,22 +0,32) (3.10)
Сонымен, егер жер бедері әсерінен трансформирлеу кезіндегі 

нүктенің жылжуы 0,25 мм аспаса, оны ескермесе де болады. 
Трансформирлеу бір жазықтықта жүргізілсе жэне М, f  г белгілі 
параметрлері үшін (3.8) формула бойынша һ шектік шамасын 
есептеуге болады. М жэне/тұрақты болғандықтан һ шектік шамасы 
г мөлшеріне байланысты болады. Сондықтан, фототрансформирлеу 
кезінде тек биіктік айырмасын ғана біліп қоймай, орта жазықтыққа 
Караганда абсолюттік биіктігі ең үлкен нүктенің суреттегі орналасу 
зонасын да білу керек. Трансформирлеудің алдында жер бедерінің 
өзгерісін сараптап, әр түрлі нүктелер үшін есептеу жүргізіп, содан 
соң дүрыс шешім қабылдау керек. Бүл трансформирлеу аспаптарын 
азайтуға және жүмыс уақытын қысқартуға мүмкіндік береді. Егер 
нүктенің жер бедеріне байланысты жылжуы ±0.25 мм асса, онда 
басқа фототрансформирлеу жэне фотоплан дайындау тәсілдері 
қолданылады. Егер аэрофототүсіріс тек фотоплан дайьшдауға 
арналған болса, онда (3.8) формуланы пайдаланып, түсіріс параме- 
трлерін реттеуге болады, яғни жер бедеріне байланысты көріністің 
жылжуын (бүрмалануын) азайтады.

3.9. Ірі жер бедерінің пландық аэрофотосуреттерін 
трансформирлеу

Сурет бөліктерінің әр түрлі масштабтығына негізгі эсер ететін 
фактор -  жер бедері. Бұл жер көрінісін керекті масштабта транс- 
формирлеуге үлкен кедергі жасайды. Сол себепті іс жүзінде бір 
масштабқа келтіру үшін эр түрлі трансформирлеу әдістерін қолда- 
нады. Ең прогрессивтік тәсіл ортофототрансформирлеу тәсілі деп 
саналады.

Жер бедеріне байланысты фотопландағы нүкте орынының 
жылжуы 0,25 мм асқан жағдайда қарапайым фототрансформа- 
торлардың көмегімен трансформирлеу мүмкіндігін қарастырайық. 
Сурет ірі жер бедерін түсіру арқылы алынған делік (3.11-сурет). 
Суреттің әр бөлігінде көрініс масштабы әр түрлі болады. Егер 
суреттің О нүктесінде масштабты 1/т0 = / / Я 0 деп қабылдасақ, он да
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а жэне b нүктелерінде \ /ma = f /(н+ ҺА) және 1/ть = / / ( # -Һъ) 
болады. Сонымен, егер суретті бүтіндей бір жазықтықта трансфор- 
мирлейтін болсақ, онда А және В нүктелері трансформирленген 
көріністе (3.8) формуласымен анықталатын шамаға жылжиды.

Фотопландағы А жэне В нүктелерінің жылжу шамаларын 
азайту үшін көріністІ эр түрлі жазықтықта бірнеше рет трансфор- 
мирлейді. Фотоплан дайындау кезінде эр трансформирленген 
суреттен берілген масштабқа сәйкес бөлігін қырқып алады. Іс 
жүзінде бүндай тәсілді зона бойынша трансформирлеу дейді.

3.11-сурет. Трансформирлеу 
кезіндегі зоналарға бөлу

Ірі бедері бар жер бетінің 
масштабы тегіс жердің масш- 
табына қарағанда дэлдігі шама- 
мен 1,5 есе томен болады. Эр 
зонада орташа жер бедеріне 
байланысты нүктенің жылжуы 
0,4 мм болады деп қабылдаған. 
Зона биіктігі мынадай форму- 
ламен анықталады: 

һ, =0.8 М f  + r.
Зона шекарасын, әдетте, карта бойынша белгілейді. Егер карта- 

дагы бедер қимасы зона биіктігіне тең болса, өте жақсы деп 
саналады. Трансформирлеу зонасын анықтау үшін картадағы гори- 
зонтальдар фотоплан негізіне көшіріледі жэне қаламмен сызылады. 
Негіз нүктелері бойынша трансформирлеу зоналарының шекара- 
ларын бегілейді жэне зона биіктігінің есептерін бедерге жэне г 
байланысты анықтайды. Трансформирлеудің бастапқы жазық- 
тығына суреттің орталық бөлігін алу үсынылады, сондықтан бұл 
зона үшін г және һ шамаларын ескере отырып, берілгендері бөлек 
есептеледі. Содан соң қалған зоналар үшін есептелінеді.

Бірінші зонаны трансформирлеу үшін барлық нүктелерге осы 
зонаның орташа жазықтығының үстіндегі биіктік айырмасына
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қарай жөндеу енгізеді. Келесі зонаға өту үшін трансформирлеу 
қадамының өзгерісін енгізіп (фототрансформатордың биіктік 
шкаласының көмегімен), трансформирлеу жүргізеді.

3.10. Аралас түсіру әдістері

Аралас топографиялық түсіріс тәсілінде жер жағдайының 
контуры аэрофототүсіру әдісімен, ал жер бедері фотокөрініске 
геодезиялық әдісімен түсіреді. Өндірісте фотопланға жер бедерін 
түсіру эдісі кеңінен қолданылады. Бұл, біріншіден, жер бетінің 
көрінісі біркелкі масштабта болғандықтан жұмыс жүргізу өте 
ыңғайлы. Екіншіден, көрші суреттен горизонталь жүргізуді тексе- 
рудің керегі жоқ жэне жер жағдайын, бедерді фотопланға көшіру 
жүмысы болмайды. Аралас тәсіл мынадай негізгі жүмыстардан 
түрады: аэрофототүсіру, суреттерді пландық байланыстыру, фото- 
план дайындау, биіктік жэне пландық негізді жиілендіру, бедер 
түсіру жэне дешифрлеу, карта оригиналын сызу және безендіру. 
Жер бедерін мензуланың көмегімен далада түсіру жұмыстарының 
ерекшеліктерін қарастырайық.

Жер бедерін қатты негізге жабыстырған жылтырсыз фото- 
қағаздан дайындалған фотопланға түсіреді. Фотографиялық көрініс 
фотопланда бір келкі және ашық болуы керек. Жер бетінің 
стереоскоп иялық көрінісін көру үшін фотопланға 60% жабумен 
қосымша суреттер беріледі. Далалық жұмыстың алдында суреттер 
бойынша стереоскоптың көмегімен жер бедерінің негізгі пішінде- 
рін және түсіру нүктелері орындарын белгілейді.

Биіктік негізді жиілендіру жер жағдайының күрделілігіне, 
бедер қимасының биіктігіне және берілген биіктік негіздің орна- 
ласуына байланысты болады. Мысалы, бедер қимасының биіктігі 
2,5 м болса, жиілендіру тригонометриялық нивелирлеу тэсілмен, ал 
1,0 м аз болса, жиілендіру геометриялық нивелирлеу тәсілмен 
жүргізіледі.

Тригонометриялық нивелирлеуде мензула мен кипрегельдің 
көмегімен биіктіктік мензулалық жүріс жүргізеді немесе геометри- 
ялық тор жасалады. Мензулалық нүктелердің барлығы фотопланда 
анықталып белгіленеді. Аралас тәсілде бұндай әдіспен фотоплан- 
дағы арақашықтық бойынша биіктік айырмасын табуға болады.
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Егер түсіру нүктелерін фотопланда тікелей белгілей алмайтын 
жағдайда олар фотопланға мензулалық түсіріс кезінде қолданыла- 
тын перпендикуляр немесе әр түрлі белгілеу тәсілдерімен түсіруге 
болады.

Биіктік негіз жүргізу кезінде әр түрлі жергілікті заттардың 
(антенна үстін, моржа қырын, ЛЭП бағана үстін, т.б.) биіктіктерін 
анықтайды. Бұндай жағдайда нысаналау орнын журналға жазады. 
Негізгі биіктік жүріс нүктелері жер бетінде ағаш қазықтармен 
бекітіледі жэне фотопланда тесіледі. Биіктік жүріс схемасын және 
жергілікті заттардың биіктіктерін анықтау схемасын құрады. Егер 
жер бетінде негізгі биіктіктік нүктелер жеткіліксіз болса, онда 
түсіріс барысында қосымша ауыспалы түсіріс нүктелері биіктігін 
анықтайды.

Жер бедерін түсіру мензулалық түсірістегідей ақ қағазға түсір- 
мейді, оны фотопланға түсіреді, бұл оның ерекшелігі. Фотопланда 
жер жағдайынан басқа бедер элементері де суретте көрінеді, бұл 
топографқа бедерді оқуға жеңілдік жасайды. Түсіріс нүктелерін 
таңдағанда жер бедері барлық бағытта жақсы көрінетіндей болуы 
керек.

Пикеттік нүктелерді бедердің негізгі элементерінде орналасты- 
рады, яғни қырат немесе сай бойында, төбенің басы, шүңқыр түбі, 
ойпат ортасы, су жағасы жэне т.б. Вертикаль бұрыш кипрегель 
дүрбісінің горизонталь торын жер бетіндегі белгіленген нүктеге 
бағыттап анықтайды. Реечник бұндай нүктеге бармайды. Нүктеден 
пикетке дейінгі үзындықты S  тікелей фотопланнан анықтайды. 
Анықталатын биіктік айырмасы формула бойынша есептелінеді:

h = S - t g v  + i (3.11)

бұл жерде і -  қүрал биіктігі.
Егер пикеттер фотопланда белгісіз нүкте болса, онда оның 

орнын полярлық тәсілмен анықтайды (3.12-сурет). Пикеттердің 
саны карта масштабына жэне бедер биіктігіне байланысты алы- 
нады. Жер беті тегіс жэне жер жагдайы өте күрделі жерлерді 
(түрғын ел) түсіру үшін нивелир қолданылады. Бұндай жағдайда 
планшет түсіру нүктесіне қойылмайды, ал пикеттер планшетте 
тесіліп, оның биіктігін нивелирлеу арқылы табады.
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Пикеттердің биіктігі фотопланда және биіктіктік калькасында 
жазылады. Бүл пикеттер бойынша фотопланда бедер сызылады. 
Аралас тәсілмен бедер түсіруде мензулалық түсіріске қарағанда 
пикеттердің саны екі есе аз болады. Горизонтальдар фотопланда, 
әдетте далада жүргізіледі. Жабық аймақтардың майда масштабтағы 
картасын құрастыруда горизонтальдар камералдық жағдайда жүргі- 
зіледі, содан соң оны далада тексереді.

3.12-сурет. Аралас түсіріс кезіндегі пикеттерді анықтау.

Аралас түсіру кезінде суреттерді дешифрлер жер бедерін 
түсірумен қатар, далада бірге орындалады.

Далалық жүмыс орындалғаннан соң фотоплан тушпен (шартты 
белгілермен) безендіріледі.

Бақылау сүрақтары:

1. Аэрофотосуретте жер бетінің көлбеулігі маршрут багытына пер
пендикуляр. Осы суреттерден фотосхема құрастыруда жеке қырқу тэсілі 
қолданылса, не озгереді? Бұндай жагдайда қандай тәсіл цолданылганы 
дүрыс?

2. Кадрлік емес суреттерден, сканерлік және радиолокациялыц тусіру 
жуйелері көмегімен алынган суреттерден фотосхема цұрастыруга бола ма? 
Бүндаіі жагдайда алынган монтаждың ерекшелігі неде?

62



3. Ірі ж ер бедерінің аэрофотосуретін бір жазыцтыцта трансфор- 
мирлеуге бола ма? Трансформирлеу зонасын азайту үшін не істеу керек?

4. Трансформациялыц нүктелер орнына жөндеу енгізу кезінде жөндеу 
багытын цалай аныцтайды? Есепті логикалъщ және графикалыц жолдар- 
мен цалай шеіиеді?

5. Трансформирленген cypemmep жер бетініц тікелей аэрофототүсіріс 
кезінде алынган горизонталь суретінен айырмашылыгы бар ма?

6. Фототрансформатор экранындагы бақылау торыныц көрінісі бой- 
ынша цүралда цандай оптикалыц гиарт орындалмайтынын көзбен аныц- 
тауга бола ма?

7. Аэрофототүсіріс параметрлерін таңдау кезінде трансформирлеу 
зонасын реттеуге бола ма? Ягни, зона бойынша трансформирлеуді цажет 
етпейтін суреттерді цалай алуга болады?

8. Суреттегі танымал нүктелерді пландыц тірек нүктелері ретінде алу 
үшін цандай талап цойылады?

9. Пландыц тірек нүктесі ретінде зауыт мүржасын алуга бола ма? 
Мүржа тесігі барлыц суреттерде жацсы көрінеді.

10. Қандай ж агдайда аффиндік трансформирлеу принципы цолдану 
цажеттілігі пайда болады? Аффиндік трансформирлеу технологиясыныц 
ерекшелігі неде?

11. Белгіленген элементтер бойыним трансформирлеу үшін суреттің 
цандай сыртқы багдарлау элементтерін білу цажет?

12. Багдарлау элементтерін цалай өзгертеді? Элементтерді жеткі- 
лікті дәлдікпен аныцтауды цандай жолмен есептейді?

13. Ж ер бедерін фотопланга түсірудіц ац цагазга түсіруден цандай 
айырмашылыгы бар? Ж ер бедерін фотопланга нивелирдің көмегімен 
түсіруге болама?

14. Биіктіктік калъкасын не үшін ж үргізеді жэне оныц негізгі функ- 
циясы неде?

15. Аралас түсірістіц әдеттегі топографиялыц түсірістен артыц- 
шылыгы неде?

16. Фотосхема мен фотопланның айырмашылыгы неде? Фотосхема 
бойыншаж ерге орналастыру жүмыстарын орындауга болама?

17. Суреттерді пландыц байланыстыру кезінде жүргізілген теодолит- 
тік жүрістіц шектік үзындыгы цандай параметрлерге байланысты болады?

18. Аралас түсіріс кезінде суреттерді дешифрлейді ме? Егер дешифр- 
ленсе цайуацытта жүргізіледі?

19. Аралас түсіріс кезінде пикеттік нүктелердің биіктігі цандай 
тәсілмен аныцталады және аныцтау дәлдігі неге байланысты болады?
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4. СТЕРЕОТОПОГРАФИЯЛЫҚ ТӘСІЛДЕРМЕН 
ТОПОГРАФИЯЛЫҚ ПЛАНДАРДЫ ЖӘНЕ КАРТАЛАРДЫ

ДАЙЫНДАУ

4Л. Монокулярлық, бинокулярлық және 
стереоскопиялық көру

Аэроғарыштық суреттерді қарағанда немесе практикалық 
жұмыста пайдаланғанда суреттегі объектілерді тікелей көзбен 
көреді немесе әр түрлі оптикалық құралдарды пайдаланады. Көру 
үш түрге бөлінеді: монокулярлық, бинокулярлық жэне стереоско- 
пиялық. Бір көзбен көруді монокулярлыц, екі көзбен көруді 
бинокулярлъщ дейді. Егер бинокулярлық көру кезінде заттардың 
кеңістіктегі орналасуы көрінсе, ондай бинокулярлық көруді 
стереоскопиялъщ дейді.

Әр түрлі оптикалық құралдар сияқты адам көзінің де көру 
қабілеті болады. Көру объектісінің түріне қарай нүктелік жэне 
сызықтық болып бөлінеді. Көру қабілеті объектіні көру Аү (4.1- 
сурет) бүрышымен анықталады.

көруде Аү=10" немесе <7=0,012 мм болады.
Егер объектіні көру кезінде әр түрлі оптикалық қүралдар 

қолданылса (лупа, микроскоп, бинокль, т.б.), онда көру қабілеті, 
яғни көру бүрышы оптикалық үлкейту көрсеткішіне кері пропор- 
ционал болады. Мысалы, монокулярлық көруде оптикалық жүйенің 
үлкейту көрсеткіші v=7* болса, Аү=3" немесе <7=0,007 мм болады.

4.1-сурет. Монокулярлық 
көрудің ажырату қабілеті

Ь

Объектіні ең жақсы көру 
қашықтығы D -25 см болады. 
Монокулярлық көруде ең кіші 
бүрыш Аү= 20" десек немесе 
<7=0,025 мм, ал бинокулярлық
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Фотограмметрияда стереоскопиялық көру кеңінен қолданы- 
лады. Стереоскопиялық көрудің геометриялық мэнін қарасты- 
райық.

Екі көзбен екі нәрсені А жэне В көрдік делік, ал В нәрсесі А-дан 
алшақ жатыр (4.2-сурет). Адам көзінің В нәрсесін ажырата алатын 
ең кіші қашықтықты анықтайық. А жэне В нәрселерін көру бұрыш- 
тарын үі жэне у2 түйілісу бұрыштары дейді. AD -  адам көзінің екі 
нүктені ажырата алатын ең кіші ұзындық; D -  көзден объектіге 
дейінгі ұзындық; Ьк -  көз базисі. Көз базисі эр адамда эр түрлі 
болады, орташа 65 мм болады.

У
4.2-сурет. Стереосопиялық 

көріністің принципі

D үзындығы мынадай формуламен 
анықталады:

AD өте кішкентай болғандықтан
(4.1) формуланы дифференциалдап мын
адай формуланы аламыз:

AD ю (4.2)

бұл жерде А у- уі және у2 бүрыштарының айырмасы, яғни,
Дү= Үі-Г2*

Бүл шама дұрыс көздерде 10" тең болады. Бірін бірі жабатын 
жүп аэрофотосуреттерді адам қарағанда жер бетінің кеңістіктегі 
көрінісін көреді. Бұндай көріністі -  стереомодель дейді. Бір 
нүктенің үстінде орналасқан екінші нүктенің биіктік айырмасын 
бақылаушы ажырата алатын үзындық мынадай болады:

Д£> = 2502
65

—  «  0 ,05лш . 
Р
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Егер стереоскопиялық бақылауда оптикалық жүйе қолдан- 
ылса, онда AD шамасы оптикалық жүйенің үлкейту көрсеткішіне 
пропорциональ кемиді. Осы айтылғандарды ескеріп, соңғы форму- 
ланы былай жазуға болады:

AD ~ D2 Ау 
Ъг -3 ' (4.3)

Көптеген стереофотограмметриялық қүралдардың оптикалық 
жүйелерінің үлкейту көрсеткіші 7-ден 12х дейін болады, яғни 
биіктік айырмасын стереоскопиялық көру қабілеті шамамен сурет 
масштабында 4 мкм болады.

4.2. Стереоскопиялық көрністің пайда болу шарты.
Стереоскоп

«Стереоскопия» сөзі кеңістіктің көлемдік көрінісі деген мағы- 
наны білдіреді. Кеңістікте, көз базисіне тең үзындықта орналасқан, 
екі нүктеден бір объектіні адам екі көзімен көреді. Стереоско- 
пиялық көрудің арқасында адам заттардың кеңістіктегі орнын 
сезеді.

Осындай көрініс бір объекті екі нүктеден түсірген екі аэросу- 
ретте де болады. Ондай көріністі стереоскопиялъщ эффект дейді. 
Ол үшін сол жақтағы суретті сол көзбен, ал оң жақгағы суретті оң 
көзбен қарау керек. Ондай екі суретті стереожұп дейді (4.3-сурет). 
Стереомодельді көру үшін ең қарапайым қүрал - стереоскоп қол- 
данылады (4.4-сурет).

Линза-айналық стереоскоптың 4 айнасы (Аь А2, А3, А4) бар, ол 
темір аяғымен столдың үстіне қойылады. А\ және А2 айналарының 
астына екі көрші PL және PR суреттерді (стереожұп) жабу жағын 
ішке қарай орналастырады. Суреттерді бастапқы бағыт бойынша 
толық стереокөрініс болғанға дейін жылжытып стереомодель 
алады.

ау жэне а2 жабуларындағы зонадан шыққан сәулелер А, және 
А2 айналарынан шағылысып, Jlt және Л2 линзаларынан өтіп, ішкі 
А3 жәнz А4 айналарына жетеді жэне олардан шағылысып, қараушы- 
ның I жэне г кездеріне бағытталады. Осылайша суреттегі бгрлық
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нүктелерді қараушы қабылдайды жэне нәтижесінде стереоскопи- 
ялық көріністі көреді.

4.3-сурет. Стереожұп аэрофотосуреттер.

Стереоскоптың фокус ұзындығы деп а} және а2 нүктелерінен 
линзаға дейінгі сәуле ұзындығын айтады. Егер стереоскоптың лин- 
засы болмаса, онда стереоскоптың f c фокус ұзындығы а2 нүктесінен 
/-ге дейінгі сэуле үзындығы болады.

// және Г] нүктелерінің арасындағы ұзындықты стереоскоп 
базисі Ъс дейді. Стереоскоп базисін үлкейткен модель масштабына 
эсер етпейді, бірақ, суреттермен жұмыс істегенге үлкен жағдай 
туғызады. Стереоскоп базисінің үзындығы Ъс~ 20 см.

Стереоскоп суреттерді дешифрлеу кезінде, суреттерді байлан- 
ыстыру жобасын құруда, пикеттер бойынша горизонталь жүргізуде 
жэне басқа жүмыстарда кеңінен қолданылады. Әсіресе, жер бедерін 
қиуластырып, аралас түсіруде өндіріс процесін тездетеді жэне пи
кет санын азайтып, стереомодель бойынша горизонталь жүргізуді 
жеңілдетеді.

67



4.4-сурет. Линза-айналық стереоскоп сызбасы.

4.3. Жер бетінің геометриялық моделі

Жер бетінде АКТ (4.4-сурет) участогі Sj және S2 кескіндеу 
центрлері арқылы екі фотосуретте көрінді делік. Егер суреттердің 
ішкі элементгері жэне сыртқы бұрыштың бағдарлау элементтері 
белгілі болса, онда ол суреттердің түсіру кезіндегі нақты орнын 
анықтауға болады. Ондай есептерді стереофотограмметриялық құр- 
алдардың көмегімен шешуге болады жэне Sj жэне S2 нүктелері ара- 
сындағы ұзындықты кескіндеу базисіне Ъ дейін қысқартуға болады.

Суреттерді орналастыру жэне кері кескіндеу арқылы жер беті- 
нің А, К, Т участігі сияқты (А '  К ' Т) геометриялық моделі алы- 
нады.

Бұл ұғымды дәлелдеу үшін келесі пікірді келтірейік. Егер PL 
суретін қозғамай, S2 кескіндеу ортасын суретке түсіру базасының 
бағытымен сыртқы бүрыштық бағдарлау элементтерін сақтай оты- 
рып жылжытсақ, онда кескіндеу сәулелері a2S2, k2S2, t2S2 бастапқы 
бағытқа параллель жылжиды және кескіндеу сәулерінің үзындық- 
тарының қатынастары сақталады. Нәтижесінде S] кескіндеу орта- 
сының сәйкес кескіндеу сэулелерімен қиылысу арқылы кеңістікте 
А ' К ' Т  нүктелерін анықтайды. Сондықтан алынған модель S '2 кез 
келген жағдайында жер бетінің объектісіне ұқсас болады.
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Бүндай модельді (А\ К ' Т) жер бетінің геометриялыц моделі 
дейді. Ол барлық кескіндеу сәулелері қиылысу нүктелерінің жиын- 
тығы болып табылады. Суреттерді стереофотограмметриялық 
өңдеу жүргізу процесіндегі кейбір анықтама мен түсініктерге тоқ- 
талайық:

Суретке түсіру базисінің жазықтыгы -  суретке түсіру базисі 
тұратын жазықтық жэне бір (кез келген) кескіндеу сәулесі.

Суретке түсіру базисінің негізгі жазықтыгы -  суретке түсіру 
базисі түратын жазықтық жэне негізгі сәуле, мысалы, SjOj немесе
S2.

Байланысқан кескіндеу сәулелері -  кез келген бір кескіндеу 
ортасына (мысалы, Sj немесе S2) жататын кескіндеу сәулелерінің 
жиынтығы.

4.4-сурет. Жер бетінің геометриялық моделін 
қүрастыру сызбасы.

Кескіндеу базисі в -  Sj және S '2 кескіндеу орталарының ара- 
сындағы үзындық.

Сэйкес сәулелер -  кескіндеу ортасы арқылы және қос сурет- 
тердің бірдей нүктелері арқылы өтетін сәулелер. Мысалы, суретте 
Sjdi және S2a2.
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Суреттерді өзара бағдарлау үшін сыртқы бағдарлау элемент- 
терін білу қажет емес. Ол үшін суреттерді аспапқа салып, кескіндеу 
камерасын қозғау арқылы кез келген сэйкес жұп кескіндеу сәулелер 
қиылысатындай жағдайға келтіреді, яғни бір жазықтыққа келтіріп, 
геометриялық модель алады.

4.4. Нүктелердің бойлық және көлденең параллаксы

Нүктенің көлденең параллаксы деп суреттердің бірін бірі жабу 
зоналарындағы бірдей нүктелердің ордината айырмасын айтады. 
Көлденең параллаксты q әріпімен белгілейді, яғни, qi = у і, -у2і •

4.5-сурет. Бірін бірі жабатын екі суреттегі сәйкес нүктелердің
координаталары.

Біздің қолымызда мінсіз сурет бар делік (4.5-сурет), яғни, сол 
жақтағы суреттің абсциссасы х} және оң жақтағы суреттің абс- 
циссасы х2 бір бағытта орнапасқан және уі және у 2 осьтері 
параллель.

Суреттерді аспапқа орналастырып, кері кескіндеу арқылы, гео- 
метриялық модель аламыз. Бүл жағдайда геометриялық модельден 
базистік вертикаль жазықтықтан АС перпендикуляр шамасында 
орналасқан А нүктесін пайдаланайық. Егер А нүктесі арқылы 
базистік жазықтық жүргізсек, ол жазықтық оң және сол жақтағы 
суреттердің аі және а2 нүктелері арқылы өтеді, ал нүктелердің 
ординаталары у / жэне у 2 өз ара тең. Бұл ұғымды былай дәлелдеуге 
болады: ASjC және ajS/С/ тік бұрышты үшбүрыштарының сәйкес-
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тігінен y 1/AC=S1CI/SiC аламыз, ал O jSjC  және OjS'/C; тік бұрышты 
үшбұрыштарының сәйкестігінен с} Sj/CS=fH, сондықтан yj=AC(f/H) 
болады.

Осы сияқты AS2C~a2S2C2 жэне OiSjC^O/S'jCi тік бұрышты 
үшбұрыштардың сәйкестігінен анықтаймыз: у 2 = AC(f-H), яғни,у і = 
у2. Бұдан әрі мінсіз аэрофототүсіруді трансформирленген деп 
атаймыз жэне сол жақтағы суреттегіні уі° деп, ал оң жақтағы 
суреттегіні у2° деп белгілейміз. Сонымен, бірдей нүктелердің транс
формирленген ординаталары өзара тең жэне мынадай формуламен 
көрсетіледі:

Q? ~ У\ ~Уг = 0. (4.4)
Көлденең параллакс жалпы түрде мынадай формуламен анық- 

талады:
Я.і = Уі У (4.5)

бұл жерде у і жэнеу2-сол  және оң жақтағы суреттердегі сәйкес 
нүктелердің ординаталары.

Егер сол жэне оң жақтагы суреттердегі бірдей жүп нүктелердің 
өлшенген ординаталары өзара тең болмаса, онда суреттер өзара 
бағдарланбаған. Суреттер, егер кез келген бірдей жүп нүктелер 
бірдей сәйкес базистік жазықтықта жатса, өзара бағдарланған деп 
саналады жэне онда уі~у2=0 болады.

Суреттегі нүкте көрінісінің орны сурет координата жүйесінде jc 
жэне у  координаталарымен анықталады. Мысалы, (4.6-сурет) aj 
нүктесінің координаталары х]а жэне у\а болады, ал оң жақтағы 
суретте сәйкес а2 нүктесінің координаталары х2а жэне у2а болады. 
Сол жэне оң жақ суреттердегі сәйкес нүктелердің өлшенген 
абсцисса айырмасын нүктенің бойлық параллаксы дейді және р  
әріпімен белгілейді. Жалпы түрде былай жазуға болады:

Рі=хи- х 2і. (4.6)
Мінсіз аэрофототүсіру кезінде абсцисса шамасы трансфор

мирленген болады жэне х,° деп белгіленеді, ал бойлық параллакс 
трансформирленген деп аталады жэне р,° эріпімен белгіленеді, 
яғни,

„о о
Pi = х м - х 2 Г (4.7)
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4.6-сурет. Бірін бірі жабатын жұп суреттердегі сәйкес 
нүктелердің координаталары.

Бойлық параллакстың шамасы негізінде сурет форматына, 
суреттің бойлық жабуына, жер бедеріне жэне бағдарлау элемент- 
теріне байланысты болады. Қалған жағдайлар бірдей болғанда жер 
бетіндегі нүкте биік болған сайын бойлық параллакстың шамасы 
көбірек болады және бұл нүкте зонасының масштабы ірі болады.

4.5. Суреттерді өлшеу тәсілдері

Стереоскопиялық көрудің қабілеті оптикалық жүйелерді қолда- 
ну арқылы (шамамен 3-7 мкм) бірдей нүктелерді үлкен дәлдікпен 
қосуға мүмкіндік береді. Сондықтан бірдей нүктелерді қосуда 
стереоскопиялық қарау кеңінен қолданылады. Өлшеудің бірнеше 
тәсілдері бар, мысалы нақты (действительная) марка, жалған (мни
мая) марка, поляроидтар, айналма блендалар сияқты. Осы аталған 
тәсілдердің ішіндегі ең кеңінен тараған тәсіл - жалған марка (екі 
марка) тәсілі, ол көптеген стереофотограмметриялық құралдарда 
қолданылады.

Бүл тэсілде нүкте координатасын өлшеу үшін екі марка 7) 
жэне Т2 қолданылады (4.7-сурет) және стереофотограмметриялық 
құралдардың сол жэне оң жақтағы оптикалық жүйелерінде орна- 
ласады. PL жэне PR суреттері В суретке түсіру базисінен алынған 
және стереоскопиялық стереомодель береді делік.
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4.7 - сурет. Жалған марка тәсілімен сурет бойынша биіктік
айырмасын өлшеу

Егер модельді жэне маркаларды Tj жэне Т2 бір уақытта қарасақ, 
олар бір нүкте Т болып көрінеді.

Егер маркалар Tj жане Т2 бірдей нүктелермен at жэне а2 
қосылса, онда Т нүктесі модельдің А нүктесімен қосылады. Егер Т2 
маркасы а2 нүктесімен қосылмаған жағдайда Т" марка көрінісі А 
нүктесімен қосылмайды, сондықтан марканы Т '2 орнынан Т2 
орнына ауыстыру үшін Т маркасын (немесе суретті) А нүктесімен 
қосылғанша жылжыту керек. Стереофотограмметриялық қүрал- 
дарда X  жэне У остерінің бойымен марканың жылжу шамасын 
өлшейтін сан алу аспаптары болады. Сондықтан, құрал координата 
жүйесінде, модельдің кез келген нүктесінің координаталарын 
анықтауға болады.

Егер қүралдың X,Y,Z остері болса, онда Z осінің айырмасы A 
және D нүктелерінің биіктік айырмасы болып табылады.

Жалған марка тәсілімен модельдегі немесе суреттегі нүктелер- 
дің координаталарын өлшейтін стереофотограмметриялық құрал- 
дардың модельдері әр түрлі болады. Бір құралдарда маркаға Кара
ганда суреттер жылжиды, ал екінші құралдарда суреттерге кара- 
ганда маркалар жылжиды.
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4.6. Суреттерді өзара бағдарлау

Өзара бірін бірі жабатын екі суреттің кеңістіктегі орнын анық- 
тайтын шамаларды өзара багдарлау элементтері дейді. Өзара 
бағдарлау жүйелері бірнешеу, солардьщ ішіндегі кеңінен тарағаны 
екеу.

4.8-сурет. Суреттерді өзара бағдарлаудың бірінші жүйесі

Өзара бағдарлау элементтерінің бірінші жүйесін базистік деп 
атайды (4.8-сурет). Бұл жүйеде суретке түсіру базисі В оньщ 
кеңістіктегі орнына қарамастан горизанталь деп қабылдайды.

Рі  жэне Pr суреттерінің өзара орналасуын анықтайтын эле- 
менттер SIX IYiZi координата жүйесіне байланысты болады және 
оған екінші суреттің координата жүйесі параллель
орналасады.

Бұл жүйеде бағдарлау элементтеріне: 
аі-сол жақтағы суреттің бойлық көлбеу бұрышы; 
а 2-оң жақтағы суреттің бойлық көлбеу бұрышы; 
аЭу-сол жақтағы суреттің xj осімен негізгі базис жазықтығының 

Z]Xj арасындағы бұрыш;
гэ2 -бұл да сондай бұрыш, тек оң жақтағы суреттікі; 
о)2-оң жақтағы суреттің көлденең көлбеу бұрышы; 
го! -  сол жақтағы суреттің көлденең көлбеу бұрышын нөлге тең 

деч қабылдаған.
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4.9-сурет. Суреттерді өзара бағдарлаудың екінші жүйесі.

Екінші бағдарлау жүйесінде кескіндеу базисі S2 кескіндеу 
ортасының бағыты бойымен орналасады (4.9-сурет).

Бұл жүйеде бағдарлау элементтеріне:
т-сол жақтағы суреттің xj осімен негізі базистік жазықтықтың 

Z/ X] арасындағы бұрыш;
v-суретке түсіру базисінің В көлбеу бүрышы;
<Х2-оң жақтағы суреттің бойлық көлбеу бүрышы;
а>2-оң жақтағы суреттің көлденең көлбеу бүрышы;
/Е-оң жақтағы суреттің өз жазықтығындағы бүрылу бұрышы.
Қарастырылған екі жүйеде стереофотограмметриялық құрал- 

дармен топографиялық план құрастыруда және аналитикалық тәсіл- 
дер мен нүктелердің координаталарын анықтауда кеңінен қолда- 
нылады. Егер бағдарлау элементтері белгілі болса, онда бірін бірі 
жабатын жүп суреттерді пайдалана отырып, жер бетінің моделін 
алуға болады. Пайдаланатын стереофотограмметриялық құралда 
екі кескіндеу камерасы бар делік. Камераға стереожұп суреттері 
салып, ал камера шкаласына шартты өзара бағдарлау элементтерін 
қояды. Нәтижесінде түсірілген объектің геометриялық моделі 
алынады.
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Алынған модельдің масштабы кекіндеу базисіне В байланысты 
болады, яғни, S] және S2 кескіндеу орталарының арасындағы ұзын- 
дыққа. Бұл ұзындық ұзын болған сайьш геометриялық модельдің 
масштабы ірі болады жэне қысқа болса модельдің масштабыда 
майда болады.

Бағдарлау элементтерін фотограмметриялық тәсілдермен табу- 
ға болады. Бағдарлау элементтерінің шамасьш стереофотограм- 
метриялық құралдардың сан алу аспабы арқылы табады.

Суреттердегі сэйкес нүктелердің координаталарымен өзара бағ- 
дарлау элементерінің аналитикалық байланысын пайдалана оты- 
рып, PL жэне PR суреттеріндегі сәйкес нүктелер ординаталарының 
трансформирленген шамаларын анықтайды.

0 . У і + М - У .
У\ J , г ♦+с2у, - c j

0 = _ f b[x2 +b'2y 2 - b l f  (4-8)
72 3 с[х2 +с'2у2 - c \ f

бұл жерде:
сол ж ақтагы суретте 

b] =  sin sen 
b2 =  cos зеі;
Ьз = 0;
c i  =  sinajcosdBi;
C2 = -Sina]Sind5l; 
сз  =  cos а р

оц ж аңт агьі сурет т е  
b 'i -  c  os Ct)2S in  592,' 
b '2 =  C0SO)2C0SdS2;
Ь'з = -sino)2; (4.9)
c 'l =  s in a 2COSdS2+C0Sa2SiriCO2Sindd2'l 
c f2 -  -s in a 2sin3e2+ c o s a 2sinco2cjsde2; 
c j  =  cosa& osco2.

бұл жерде xh y h x2, ^-сол жэне оң жақ суреттердегі сәйкес нүкте- 
лердің координаталары.

Стереокомпаратордың көмегімен сол және оң жақтағы сурет- 
терден сәйкес нүктелердің координаталарын өлшеп, ордината 
айырмасын формула бойынша анықтайды q, = у и -  у 2і жэне (4.8) 
формуладағыдай тендеу құрады. Теңдеудегі белгісіздерді а һ а2, со2, 
8Өі, әв2 эр жұп нүктелердегі өлшенген көлденең параллакс шама- 
сымен анықтайды. Жұп нүктелердің саны белгісіздердің санынан, 
яғни бестен кем болмауы керек.

Элементтерді анықтау, егер у°и -  у°2І <. mq болса бітті деп сана- 
лады, бұл жерде mq -  берілген шама (мм). Бұл айтылған жол
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аналитикалық тәсілдермен өзара бағдарлау элементтерін табу 
кезінде және жер бетіндегі нүктелердің координаталарын анықтау- 
да қолданылады.

Өзара бағдарлау элементтерін анықтау үшін стереожұптың 
кемінде бес сэйкес нүктесінің координаталарын өлшеу керек деп 
жоғарыда айтылды (әдетте, алты және оданда көп нүктелерді 
пайдаланады). Стереожұптың жүмыс ауданының төрт бүрышына 
төрт нүкте жэне суреттердің негізгі нүктесіне жақын жерге екі 
нүкте орналастырады. Бұндай орналастырудың арқасында есеп 
оңай және тез шешіледі.

4.7. Модельді сыртқы бағдарлау

Суреттерді өзара бағдарлау кезінде алынған геометриялық 
модель мейлінше бос орналасады жэне кез келген масштабта бола- 
ды. Сыртқы бағдарлаудың міндеті алынған модельді бір масштабқа 
жэне берілген координаталар жүйесіне келтіру. Мүндай есепті 
шешу үшін қажетті шамаларды сыртқы бағдарлау элементтері 
дейді. Олар (4.10-сурет) жетеу: Хгі, Угі, 2гі -  бастапқы модель 
нүктесінің геодезиялық координаталары. Сондай-ақ, бүл нүктенің 
фотограмметриялық координаталары да Хфһ УфЬ 2фі белгілі деп 
саналады; ат - модельдің Уф осінен айналу бүрышы; сот -  модель- 
дің Хф осінен айналу бүрышы; әет -  модельдің 2Ф осінен айналу 
бүрышы; t -  масштаб коэффициент!.

Стереофотограмметриялық құралда суреттерді бағдарлау нэти- 
жесінде геометриялық модель К  алынды делік. Құралдың коор
дината жүйесі S i Хф' Уф< 2ф геодезиялық жүйеге Хг< Уг> 2г 
параллель емес. Бастапқы А нүктесінің геодезиялық және фото- 
грамметриялық координаталары белгілі делік, яғни, ХГл, Уга, %ГА 
және Х ФА' Уфа, 2 фа. Бұндай жағдайда координаталар айырмасын 
табуға болады, яғни фотограмметриялық координаталар жүйесін 
геодезиялық координаталар жүйесіне келтіруге болады.

К  моделін ХфУф жазықтығымен бірге Уф осінен бүрышына 
бұрып, Хф осін УгХг жазықтығына параллель орналастыруға болады. 
й)т бүрышына бұру арқылы УфХф жазықтығын У̂ Сг жазықтығына 
параллель орналастыруға болады. Бұндай бүрудан кейін 2ф осі 2г 
осіне параллель болады.
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4.10-сурет. Модельді сыртқы бағдарлау элементтері.

Одан әрі геометриялық модельдің азимуттық бағдарын әет 
бұрышына Z"z осін айнала бұру арқылы келтіреді. Сыртқы багдар- 
лаудың t элементі модельді берілген масштабқа келтіру үшін 
пайдаланылады.

Сыртқы бағдарлау элементтерін, әдетте геодезиялық жэне фо- 
тограмметриялық координаталар жүйесінде координаталары белгілі 
жэне ретімен орналасқан бірнеше негіз нүктелерді пайдаланып 
анықтайды. Сыртқы бағдарлау элементерді анықтау үшін модельде 
үш негіз нүктесі болуы керек: екі нүктенің XYZ  координаталары 
жэне бір нүктенің Z белгілі болуы қажет. Бүл нүктелер модельде эр 
бағдарлау элементті жоғарғы дәлдікпен анықтай алатындай жерде 
орналасуы керек. Модельді сыртқы бағдарлауды бақылау үшін 
кемінде төрт негіз нүктесін пайдаланады.

Модельді құруды жэне оны бағдарлауды аяқтағаннан соң бұл 
модельдің кез келген нүктесінің пландық орнын жэне биіктігін 
анықтауға болады. Сондай-ақ, берілген биіктік бойынша горизон
таль жүргізуге жэне жер жағдайын түсіруге болады, яғни берілген 
масштаб бойынша топографиялық план қүруға болады.
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4.8. Стереофотограмметриялық құралдар

Стереофотограмметриялық құралдар көбінесе топографиялық 
пландар және карталар жасауда кеңінен қолданылады. Бұндай 
құралдардың көмегімен кеңістік фототриангуляция құруға, план 
және карталарды түзетуге, жер бетінің сандық моделін тұрғызуға. 
берілген көлбеулік бойынша жол трассасын жобалауға жэне басқа 
көптеген жұмыстарды орындауға болады.

Стереофотограмметриялық құралдардың типтері әр түрлі бол- 
ғанымен негізгі принциптері бірдей, бірақ кескіндеу сәулелерінің 
байланысын құру тәсілдеріне, фотограмметриялық қиылыстыру 
эдістемесіне және басқа көрсеисіштеріне қарай өзара көптеген 
айырмашылықтары бар.

4.8.1. Г.В. Романовски йдің СПР-3 стереопроекторы

СПР-3 стереопроекторы механикалық типті жоғарғы дәлдікті 
стереофотограмметриялық құрал (4.11-сурет). Ол топографиялық 
карталар жасауда және пландық аэросуреттерде геодезиялық тор- 
ларды жиілендіруде қолданылады.

Пландық аэросуреттерден топографиялық план және карта 
жасауда стереопроектормен нүктелердің координаталарын X  жэне

У анықтау дэлдігі 0,02
( ғ  4

* -+1
/

нмм ал, Бастапқы матери-

алдардың сапасына қарай, орындаушының тәжірбиесіне және жер 
бедерінің күрделілігіне байланысты биіктік анықтау дәлдігі 
Н/1500 +Н/3000 шегінде болады.

Кеңістікте фотограмметриялық қыйылыстыру «үшбұрыш плюс 
параллелограмм» принципімен жүргізіледі. Құрастырылған модель- 
дің горизонталь жэне вертикаль масштабтары эр түрлі болады. 
Горизонталь жэне вертикаль масштабтардың бөлімі мынадай 
қатынаспен байланысқан:

Мв ’F^ = Мг f  (4.10)
бұл жерде Ғщ, -  құралдың фокустық ұзындығы, /  -  АФА-ның 
фокустық ұзындығы. Ғщ, -  150-300 мм дейін болады, сондықтан 
жоғарыдай қатынастағы маспггабтарды өзгерте алатын мүмкіндік
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туғызады. Топографиялық карта және планды СПР-3 құралымен 
құрастыруда /=36-300 мм дейінгі суреттерді өңдей алады.

4.11-сурет. СПР-3 стереопроекторы: 
1-цалам; 2-Х  штурвалы; 3-Х  санауышы; 
4-кескіндеу иіндері; 5-объектив; 6 ,7 -а  

және 0) бүрандаларымен коррекциялыц 
аспаптар; 8-сурет үстагыш; 

9-бинокуляр; 10-Ғщ, штурвалы; 11-биіктік 
санауышы; 12-У санауышы; 13-У  

штурвалы; 14-планшет; 15-Z штурвалы.

Құралдың конструкциялық ерек- 
шелігі кескіндеу камерасына қойыл- 
ған суреттер әрқашанда горизонталь 
жағдайда болады. Топографиялық 
план дайындау масштабы сурет мас- 

штабына қарағанда 0,6-2,0 есе болуы мүмкін. Егер карта мас- 
штабын үлкейту (немесе кішірейту) керек болған жағдайда құралға 
координатограф қосылады. Координатографтың өзгерту масшта- 
бының коэффициенті 0,1-ден 10-ға дейін.

К^ұралдың оптикалық жүйесі суреттерді стереоскопиялық көр- 
уге және өлшеу маркасымен геометриялық модельді өлшеуге 
арналған. Өлшеу жалған (мнимый) маркасының көмегімен жүр- 
гізіледі. Суреттерге жарық түсіру электр шамының көмегімен 
жүргізіледі және аэронегативпен және позитивпен де жұмыс істеуге 
болады.

4.8.2. Ф.В. Дробышевтің СД-3 стереографы

Пландық суреттерден топографиялық план жэне карта жасауда 
стереограф (4.12-сурет) құралы кеңінен қолданылады. Сондай-ақ, 
кеңістіктегі фототриангуляция жүргізуде де қолданылады. Коорди
ната анықтау, дэлдігі бойынша, стереопроектормен бірдей.
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Құралда вертикаль масштабтары әр түрлі болады. Құралдың 
фокустық ұзындығы Ғпр-\Ъ0 мм. Суреттерді стереофотограмме- 
триялық өңдеуден өткізуге болады, егер /=55-200 мм аралығында 
болса. Қүрастырылатын планның масштабы сурет масштабынан
1,1-1,2 есе ірі болса, ең қолайлы горизонталь масштаб деп 
саналады.

Модельдің горизонталь масштабын план масштабына ауысты- 
ру үшін қүралға координатограф жалғайды, оның үлкейту көрсет- 
кіші шамамен 3,4 есе.

Қүралдың негізгі бөлшектеріне: кескіндеу камерасы, кескіндеу 
иіндері, коррекциялық механизмдер, базистік каретка, өлшеу жүй- 
есі, оптикалық жэне жарық жүйесі мен координатограф жатады.

Кескіндеу иіндері геометриялық модель құруда қызмет атқа- 
рады. Кескіндеу ортасының қызметін кескіндеу иіндерін коррекци- 
ялық аспаппен байластыратын Sj және S2 карданының жоғарғы 
ортасы атқарады.

Сурет үстағыштары әр уақытта горизонталь жағдайда болады. 
Оң үстагыш окулярдан әрі, ал сол үстағыш окулярға жақын 
орналасады. Коррекциялық жазықтықтар X  және У остерінен айна- 
ла алады, яғни микрометрлік бүранданың көмегімен қүралдың 
сәйкес остеріне параллель.

Коррекциялық жазықтықтардың әрқайсысының көлбеулігі

8 штурвалы; 11-Z  штурвалы; 12-Х 
штурвалы; 13-а жэне со бурыш- 
тарына кескіндеу жазыцтыц- 
тарын бүру бұрандалары; 14- 
биіктік санауышы.

7 льті; 8-цосалцы бөлшектер тум- 
бочкасы; 9-цаламды түсіру үшін 
цолданылатын аяц педалі; 10-У

4.12-сурет. СД-3 стереографы:
1-стереограф; 2-окуляр; 3-окуляр 
базисін узарту бурандасы; 4- 
сурет устагыштар; 5-редуктор; 
6-координатограф; 7-жарьщ пу-
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Суреттердің көлбеу бұрыштарын а  және (о шамаларын формула 
бойынша анықтауға болады:

~ /  Ра  * ^ (va -M O va\
90 Fnp

80 F. ■ iy.-U O v.\
np

(4.11)

бұл жерде va - сәйкес коррекциялық бүранда шкаласынан алын- 
ған сандар (мм); MOva жэне МО va -  счетчиктердегі нөлдің орны; 
90 және 80 -  аспап тұрақтылары.

Кескіндеу иіндері тік және коррекциялық жазықтар горизон
таль жағдайда болғанда кескіндеу ортасынан төменгі кардандар 
осінің қиылысу нүктесіне дейінгі ұзындық аспаптың фокус ұзын- 
дығына Ғпр тең.

Оптикалық жүйесі линзалық жүйеден, призмадан жэне марка- 
дан тұрады. Оптикалық жүйенің үжейту көрсеткіші шамамен 7Х 
Өлшеу жұмыстары кеңістік маркасының көмегімен жүргізіледі. 
Суреттерді өзара бағдарлағаннан соң оған координатограф косы- 
лады.

4.8.3. СЦ-1 ЦНИИГАиК стереографы

ЦНИИГАиК стереографы пландық стереофотосуреттерден то- 
пографиялық карта жасауга арналған стереофотограмметриялық 
аспап (4.13-сурет). Кеңістіктегі қиылыстыру суреттерді өңдеу тео- 
риясына сәйкес механикалық жолмен қүрылады. Қиылыстырудың 
конструкциялық пішіні -  үшбұрыш плюс параллелограмм жэне 
суреттердің орналасуына байланысты аспаптың У осі бойымен 
бағдарланған. Суреттердің көлбеулігінің эсері коррекциялық жаз- 
ықтардьщ (4.14-сурет) көмегімен ескеріледі. Кескіндеу камерала- 
рының фокус ұзындықтарын өзгерту арқылы сурет нүктелерінің 
координаталарын өзгертеді.

СЦ-1 стереографы СД-3 стереографының модификациясы бол- 
ып табылады. СД-3 аспабына Караганда СЦ-1 аспабының негізгі 
өзгерісі шыны коррекциялық жазықты багыттаушы көпір жүйемен 
ауыстыруында. СД-3 аспабында каретка тіреуішімен шыны жазық-

82



тығы арасындағы үйкеліс тербеліс үйкелісіне ауыстырылған, сон- 
дықтан суретүстағышты таситын каретканың дәл жылжуына жэне 
сезімталдығын арттыруға ықпал жасайды. Суреттерді бақылау 
жағдайын арттыру үшін фотокөріністің тығыздығына қарай, жар- 
ықты автоматты реттеу жүйесі орнатылған. Диаметрі 30 жэне 40 
мкм болатын қара нүкте түрінде алмастырылатын өлшеу мар-

4.13-сурет. СЦ-1 
ЦНИИГАиК стереографы:

1-стереограф; 2-масштабты ре
дуктор, 3-тісті доңгалақтар; 4- 
координатограф; 5-жарыц пуль- 
mi; 6-У  штурвалы; 7-Z  штур
валы; 8-Х  штурвалы; 9 -а  жэне 
со бурыштарына кескіндеу жаз- 
ықтықтарын буру бурандалары; 
10-окуляр.

Координатограф стереографтан бөлінген жэне олар өзара екі 
редуктормен механикалық байланысқан.

СЦ-1 аспабының модель негізінде MOM (Венгрия) фирмасы 
көз базисына қатысты қарау жүйесінің кішкене өзгерісі бар 
стереограф шығарады. СЦ-2 MOM (Венгрия) моделінің СЦ-1 моде- 
лінен айырмашылығы координатограф конструкциясында және 
оның стереографпен байланысындағы өзгешіліктер ғана.

4.14 - сурет. СЦ-1 
стереографының 

коррекция лық жазықтығы:

I -плато; 2-багыттауыш; 3 -а  ж э
не со бурандаларыныц көмегімен 
платоны буру нүктесі; 4-кескіндеу 
камерасының тірегі; 5,6-каретка- 
лар; 7-платоны ажырату тут- 
қасы.

калары енгізілген.
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4.8.4. Стереометограф G «Карл Цейс Йена» Германия

Стереометограф «Карл Цейс Йена» Германия -  механикалық 
типтес жоғары дәлдікті стереофотограмметриялық құрал. Бұл құрал 
пландық аэросуреттерден топографиялық карта жасауға және 
кеңістіктегі фототриангуляция тәсілімен негіз торын жиілендіруге 
арналған. Суреттерді кескіндеу сәулелерінің тізбек сәйкестігін 
сақтай отырып өңдейді. Қиылыстырудың конструкциялық пішіні -  
үшбұрыш плюс параллелограмм. Координатограф құралға электр- 
лік байланыстың көмегімен қосылады. Ол үшін бүйір қабырға- 
сында алмалы-салмалы қосылғысы (штекер) бар.

Стереометограф 60 жылдардан бері шыгады және оның 
конструкциясы үзіліссіз жетілдіріліп келеді. Жаңа моделдер неміс 
алфавитінің әріптерімен белгіленеді. Мысалы, G моделі (4.15- 
сурет) 1980 жылдардан бері шығады.

4.15-сурет. 
Стереометограф G 

моделі:

1-стереометограф; 2-редук
тор; 2-координатограф; 4-У  
штурвалы; 5-сурет түгыры- 
гы; б-Х  штурвалы; 7-окуляр; 
8-призма тұтңасы; 9-биіктік 
санауышы; 10-сурет уста- 
гыштардың қақпагы.

Құрал стереометографтың өзімен және координатографтан 
тұрады жэне олардың арасында кинематикалық байланыс редук- 
тормен беріледі. Координатограф редукторының тісті доңғапақ- 
тарын (шестерня) ауыстыру арқылы модель масштабынан карта 
масштабына өту коэффициенты орнатады. Құрал кешеніне қосалқы 
жабдықтар салынған шкаф, стереометограф пен координатографты 
керекті кернеумен қамтамасыз ету блогі кіреді. Қүралдың жүмысын 
орындаушы екі қол жэне бір аяқ штурвалымен басқарады. Сол қол 
штурвалы өлшеу маркасын X  осі бойымен, ал оң қол штурвалы

84



өлшеу маркасын У осі бойымен жылжыту үшін қолданылады. Аяқ 
штурвалымен нүкте биіктігін өлшеу мақсатында модель нүктесіне 
өлшеу маркасын стереоскопиялық багыттау үшін қызмет етеді.

Жүп суреттерді стереоскопиялық бақылау окуляр арқылы 
жүргізіледі жэне оның үлкейтуі 7Х

4.8.5. Ортофототрансформатор ОФТД

Аэрофотосуреттерді фототрансформирлеу үшін универсалды 
құралдар қолданылады, ондай трансформирлеуді дифференциалды 
немесе ортофототрансформирлеу дейді. Оптикомеханикалық фото- 
трансформаторларда көрініс орталық кескінде алынады, яғни жер 
бедеріне байланысты нүктелердің пландық орнында қателер 
қалады. Ондай қателерді шығарып тастау үшін орталық кескіннен 
топографиялық картаның ортогоналдық кескініне толығымен ауысу 
керек. Ол үшін аэросуреттерді нүкте бойымен трансформирлеу 
керек, ол тек аналитикалық фототрансформаторларда мүмкін. Зона- 
лар бойынша аэрофотосуреттерді фототрансформирлеу фотоплан 
құрастыру есебін жарым-жартылай шешеді, бірақ, биіктік өзгерісі 
көбейген сайын жүмыс қиындайды, қате көбейеді және фотоплан 
сап асы төмендейді.

Қазіргі кезде бұндай есептерді арнайы ортофогожалғауы бар 
универсал стереофотограмметриялық қүралдармен ортофототранс
формирлеу арқылы толық шешеді. Тэсіл негізіне стереожұп аэро- 
суреттер бойынша құралда алынған жер бетінің геометриялық 
моделі биіктік өзгерісін ескеруге мүмкіндік береді деп алынған.

Ортофототрансформирлеу принципі мынадай. Өлшеу маркасы 
ХУ  жазықтығында түзу сызық бойымен автоматты түрде жылжиды, 
ал орындаушы марканы көтеріп немесе түсіріп, жер бетінің про- 
филіне сәйкес ұстайды. Фотоматериал орналасқан Е жазықтыгы- 
ның үстінде маркамен бірге түзу сызық бойымен саңылау жыл
жиды, ал Е жазықтығының өзі марка бағытталған нүкте деңгейіне 
дейін көтеріліп немесе түсіп отырады. Бағытталған нүкте айнала- 
сындағы көрініс саңылау көлемімен шектелген участок фотомате- 
риалға түседі. Нэтижесінде Е жазықтығында ортогоналдық кескін- 
дегі нүкте орны алынады. Бір жолақты трансформирлеп болғаннан 
соң саңылау ұзындығына тең шамаға саңылауды жэне өлшеу 
маркасын жылжытады. Осылайша стереожұптың барлық ауданын
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трансформирлеп болғанша жұмысты қайталайды. Саңылау парал
лелограмм пішінді болады жэне оның көлемін биіктік өзгерісіне 
және жер бетінің көлбеулігіне байланысты өзгертіп отырады. 
Биіктік өзгерісі көбейген сайын саңылау көлемі азаяды, яғни 
стереожұпқа кететін уақыт көбейеді, сондықтан бұл тәсілмен тегіс 
жерді трансформирлеу экономиялық тұрғыдан тиімсіз. Ортофото- 
трансформирлеуді жолақ саны бестен асқанда немесе жер бедері 
көп бөлшектелген болса қолдану керек.

СД-3 стереограф негізінде ортофототрансформатор ОФТД 
шығарылады (4.16-сурет).

4.16-сурет.
Ортофототрансформатор

ОФТД
1-стереограф; 2-іиам; 3- 
окуляр; 4-оптикалыц жуйе; 
5-сурет ұстагыш; 6-орто- 
фото приставка; 7-фотопл
астинка салатын саңлау; 8- 
ортофото приставкадагы 
сельсин-ңабылдагыш; 9-Х  
штурвалы.

Стереографтың оң жағына координатографтың орнына ортофо- 
тожалғау қойылған. Стереографтың өзі өзгерген жоқ. Шолу жүйе- 
сінің үстіне лампа қойылған. Өлшеу маркасы бағытталған орталық 
нүкте орналасқан сурет участкесіне жарық түсіреді. Нэтижесінде 
сурет нүктесінің көрінісі оптикалық жүйемен ортофотожалғауға 
беріледі. Содан соң саңылау арқылы фотопластинкаға түсіріледі. 
Орындаушы окулярмен стереоскопиялық көріністі көру арқылы Z  
каретасын жоғары-төмен жылжытып, сол жақ штурвалымен өлшеу 
маркасын модель үстінде үстайды. Осылайша барлық жолақтардың 
үстімен өтеді.

Ортофототрансформирлеу үшін конструкциясы күрделі басқа 
құралдар да қолданылуы мүмкін. Мысалы, бүндай қүралдарға 
«Карл Цейс Йена» шығаратын топо-карт ортофотожалғауын және 
Gigas «Оптон» (Германия) фирмасы шығаратын стереопланиграф 
С-8 ортофотопроекторы құралдардын айтуға болады. Бүл құралдар
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масштабтары 1:500-ден 1:100 000 дейінгі карталарды құрастыру 
үшін қолданылады және ортофотопландар керек масштабта және 
үлкейту коэффициент! 5-ке дейін алуға болады. Ортофотопланнан 
және қосымша көріністен тұратын жинақты -  стереоортофото
план деп атайды.

4.9. Стереофотограмметриялық қүралдарда 
суреттерді өзара бағдарлау

Стереофотограмметриялық құралдар конструкцияларының әр 
түрлілігіне қарамастан суреттерді бағдарлау теориясы ортақ. Бүн- 
дай есептерді шешу үшін алты зонадан көлденең параллаксты 
кезегімен жою керек.

Жөндеу кезегін анықтау үшін олардың әрқайсысының тигізетін 
әсерін, яғни сол зонадағы көлденең параллакстың шығу тегін білу 
қажет. Өзара бірін-бірі жабатын екі горизонталь суреттер кескіндеу 
камерасында oj02 бағытында бағдарланған делік. Сол жақтағы жэне 
оң жақтағы камералардың бүрыштық қозғалысымен 1,2,3,4,5 және 
6 зоналарда көлденең параллакстың шығу тегін анықтайық. Анық- 
талған заңдылыққа сүйене отырып, көлденең параллаксты жою 
кезегін жэне зоналарда қозғалысты тиімді үлестіруді анықтайық.

Кескіндеу камерасьш сӨ/ және әе2 бұрыштарына бүрсақ, 2 және 
1 зоналарда көлденең параллакс басқа нүктелерге қараганда көп 
болады. Сондықтан суреттерді бастапқы бағытпен бағдарлау арқы- 
лы бұл бұрыштарды іс жүзінде анықтауға болады.

Оң суреттің сол жақтағы суретке қарағанда жылжуы ву барлық 
зоналарда көлденең параллаксты туғызады. ву шамасын 1 жэне 2 
зонада анықтаған жақсы, өйткені бүл жерде көлденең параллакс зе 
бұрышымен ғана пайда болады. а, со, bz элементтерін анықтау 
біршама қиындау, өйткені 3, 4, 5 және 6 зоналардағы қалған көлде- 
нең параллакстер екі-үш элементтердің функциясы балып табы- 
лады. Сондықтан, өзара бағдарлау кезінде, біртіндеп жақындау 
тәсілі қолданылады. Мысалы, ОС} жэне со2 немесе аі және Ь2 анықтау 
кезінде 4 жэне 6 зоналарда көлденең параллаксті кезегімен жояды.

Өзара бағдарлауды екі камерамен немесе бір камерамен 
орьшдауға болады. Бірінші жағдайда кескіндеу базисі өзгермейді. 
Бүл кезде <Хі, а2, со2 (й)і), де2, зе2 қозғалысын пайдаланады. Екінші
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жағдайда оң камераны жылжыту арқылы орындайды. Сол жақтағы 
камера орнын тұрақты сақтайды. Бұндай кезде а2, со2, әег> by, b2 
қозғалысын пайдаланады.

Екі кескіндеу камерасын жылжыту арқылы бағдарлау
(4.17-сурет).

3Sі жэне әе2 бұру арқылы 2 және 1 зонада көлденең парал- 
лаксты жояды. а2 жэне со2 қозғау арқылы 4 және 6 зоналарда 
көлденең параллаксты жояды. Жоюды жартылай <аг/ жэне қалған 
жартысын со2 жояды.

4.17-сурет. Суреттерді өзара 
бағдарлау кезінде екі кескіндеу 
камерасын жылжыту арқылы 

көлденең параллаксті жою 
схемасы.

1,2,4 жэне 6 зоналардан пар
аллаксты жойғаннан соң, кеңіс- 
тік маркасын 3 зонаға көшіреді.
Бұл зонаның көлденең парал- 
лаксын а2 қозғау арқылы жөн-
дейді. Егер 5 зонада қалдық параллакс болса жөндеуді қайталайды. 
5 зонадағы қалдық параллакстың шамасы марка диаметрінен 
аспауы керек. Содан соң шкаладан а  жэне со шамаларын алып, 
центрлік жөндеулерін есептейді.

СПР -  3 үшін:

AX = - £ ( V a -MOVa)
Р
f^  = - ^ ( У а ~МОУ0)

(4.12)

СД -  3 үшін:

АХ = 1 L
90 - Ғт

АҮ = л
80 - Ғ

-(Va -MOVa) 

(IVa -MOV„)
(4.13)

пр
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бұл жерде Қ*, Vw -  коррекциялық жазықтықтар шкаласынан алын- 
ған сандар. MOVa жэне MOVm санақтардағы нөлдің орны. 90 жэне 
80-құралдағы тұрақты сандар. Центрлік жөндеулерді енгізгеннен 
соң қайтадан бағдарлауды тексереді. Егер өзара бағдарлау 0,3 мм 
аспаса, одан эрі сыртқы бағдарлауға көшеді.

4.18-сурет. Суреттерді өзара 
бағдарлау кезінде оң кескіндеу 
камерасын жылжыту арқылы 

көлденең параллаксті жою 
схемасы

Оң кескіндеу камерасын 
жылжыту арқылы бағдарлау
(4.18-сурет). Әуелі ву, содан соң 
202 жылжытып 2 жэне 1 зона- 

даты параллаксты жояды. Осылайша вг жэне со2 жылжытып 4 жэне 
6 зонада параллаксты жояды, содан соң а 2 жылжытып 3 нүктедегі 
параллаксты жояды. Қалғандары алдыңғы вариантпен бірдей.

4.10. Фотограмметриялық құралдарда суреттерді өңдеу 
кезіндегі модельдерді сыртқы бағдарлау

Сыртқы бағдарлаудың мақсатына модельді берілген масштабқа 
келтіру жэне берілген геодезиялық координаталар жүйесінде кеңіс- 
тікте бағдарлау кіреді. Сыртқы бағдарлау элементтерін анықтау 
үшін кемінде үш нүктенің геодезиялық және фотограмметриялық 
координаталарын білу керек. Екі нүктенін X,Y~Z жэне Інүктеде Z 
белгілі болуы керек. Бақылау үшін, әдетте 4 нүкте алынады.

Стереоаспаптарда бағдарлау техникасы, эдетте былай жүргізі- 
леді. Аспап экранына немесе координатографқа тірек нүктелері бар 
негіз немесе алдын-ала дайындалған фотоплан қойылады. Негізге 
тірек нүктелерін керек масштаб бойынша координаталарымен 
түсіреді.

Әуелі негізді масштабтайды. Мысалы, /  нүкте бастапқы нүкте 
деп алынады (4.16-сурет). Кеңістік маркасын X,Y,Z штурвалын 
айналдыру арқылы модельдің осы нүктесіне келтіреді. Содан соң

89



кеңістік маркасын екінші нүктеге келтіріп, оның кескінін негізге 
түсіреді. Егер кескіндеу нүктесі негіз нүктесімен түйіспесе, онда 
негізді I  нүктені айнала I-1I бағытына келгенше бүрады. Өзгеру 
масштабының коэффициенты формуламен есептейді Х=1°/1 бұл 
жерде f  -  негіздегі ұзындық, / -  модельдегі үзындық.

Содан соң Ъх"=Ъх'-Х формуласы бойынша Ъх шамасын есептейді. 
Бұл жерде Ьх -  бағдарлау кезіндегі санақ көрсеткіші. Содан соң Ъх" 
шамасын Ъх шамасына қойьш тағы да тексереді. Негіздегі үзындық 
пен модельдегі ұзындықтың айырмасы 0,2 мм аспағанша жөндеу 
жүргізеді. Масштабтаудың дұрыстығын басқа нүктелер арқылы 
тексереді. Содан соң модельді горизонталдайды. Ол үшін Ү  осінен 
ат бойлық бұрышына және X  осінен сот көлденең бұрышына 
айналдырады.

ү
4

71 фОт 12

4.19-сурет. Модельді сыртқы бағдарлау схемасы

Әуелі моделді көлденең бұрады (4.19-сурет). Ол үшін моделдің 
шетінде орналасқан негіз нүктелерінің геодезиялық және фотограм- 
метриялық координаталарын пайдаланады, мысалы I  жэне II  негіз 
нүктелері. Кеңістік маркасын бастапқы нүктеге жақын орналасқан 
негіз нүктесімен қосады, мысалы II нүктемен. Биіктік есептеуішіне 
осы нүктенің геодезиялық биіктігін 2Ги қолмен қояды. Содан соң 
аспаптың X,Y,Z штурвалдарымен кеңістік маркасын I  негіз нүкте- 
сімен қосады. Биіктік есептеуішінен Z / санын алады. Есептеуіші- 
нен алынған санмен I  негіз нүктесінің геодезиялық биіктігінің 
айырмасы ЛZ  пайда болады, яғни, AZt = Zn  - Z 'h

Егер /  және II негіз нүктелерінің бастапқы бағытқа дейінгі 
(моделдің X  осі) үзындықтары тең болса, онда моделді 0,5Л2}
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шамасына еңкейту керек. Егер бұл қашықтықтар тең болмаса, онда 
Z"i есептейді:

Z, = Zj+y-AZj 5 (4.14)

бұл жерде ъ\ -  аяқ штурвалы Z бұрау арқылы биіктік есептеуішіне 
қойылатын сан; 1ГІ  негіз нүктесінен бастапқы бағытқа дейінгі 
ұзындық; Іо~І жэне 7/негіз нүктелерінің арасындағы ұзындық.

Есептелген санды қойғаннан кейін кеңістік маркасы I  нүктеден 
кетеді. (0] және со2 бүрандаларын бірдей бүрау арқылы марканы 
модель нүктесімен қосады. Моделдің /  жэне II нүктелерімен 
кеңістік маркасын қосқанда геодезиялық биіктік айырмасы жер 
бедерінің 0,2 қима биіктігінен аспағанша бұл шараны орындайды.

4.11. Аналогті стереофотограмметриялық қүралдардың
көмегімен топографиялық план қүру жэне оның дэлдігі

Модельдің сапасын тексеріп және сыртқы багдарланғаннан соң 
карта үлгісін жасауға кіріседі. Горизонтальдарды жүргізу техника- 
сы төмендегідей. Z  штурвалын айналдырып есептегішке горизон
таль биіктігін қояды. Содан соң X  және Ү штурвалымен марканы 
модель бетіне отырғызады. Қаламды планшетке тигенше түсіріп, 
стереоскопиялық марканы қозғайды. Сол кезде қалам планшетте 
горизонталь сызады. Жер жағдайын түсіру үшін дешифрленген 
суреттерді, фотосхеманы жэне басқа материалдарды пайдаланып, 
аспаптың X,Y,Z штурвалын қозгау арқылы кеңістік маркасын 
моделдегі кез келген контур нүктесімен қосады. Қаламды план
шетке тигенше түсіріп, X,Y,Z штурвалын қозғау арқылы кеңістік 
маркасын объект контуры бойымен жылжытады. Осы кезде қалам 
планшетте жер жағдайының контурын сызады.

Жер жагдайын жэне горизонтальдарды белек сызады. Егер 
карта таза қағазға сызылса, әуелі горизонтальдарды сызады, содан 
соң жер жагдайын сызады. Күрделі гидрографиялық жүйелері бар 
аудандарда (көптеген өзендер, жылғалар, каналдар, арықтар жэне 
басқалар бар) әуелі планшетке гидрографиялық жүйелерді түсіреді, 
содан соң горизонтальдарды сызады, соңынан жер жағдайының 
қалган элементтерін сызады. Қыратты жэне таулы аудандардың 
(бедер қимасының биіктігі 5,10,20 м болатын) карталарын құрас-
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тыру кезінде әуелі планшетке жер бедерінің негізгі сызықтары мен 
элементтерін түсіреді. Бұндай түсіріс горизонталдарды дұрыс 
жүргізуге көмектеседі.

Жер бедерін түсірудің алдында негізгі нүктелердің биіктіктерін 
анықтайды, оларға су деңгейі, таудың немесе қыраттың төбесі, 
шұңқырдың түбі, ылди өзгерісінің нүктелері жэне басқалар жатады. 
Бүндай нүктелер карта үлгісін қүрастыру кезінде горизонталь 
жүргізуді жеңілдетеді. Бүл нүктелерді анықтау дэлдігіне жоғары 
талап қойылады. Биіктігін жэне орнын екі рет анықтайды. Соңғы 
шамаға екі анықтаудың орта мэнін қабылдайды. Бұндай нүктелер- 
дің саны 1 дм2планда 10-15 кем болмауы керек.

Жер беті тегіс болса, карта жасауда фотоплан қолданылады, 
егер жер бедері күрделі болса, онда ортофотоплан қолданылады. 
Бұндай кездерде аспаптың көмегімен тек жер бедерін ғана түсіреді. 
Жер жағдайы элементтерін далада көріп, дешифрленеді және 
фотопланға түсіріледі. Фотопланға жер бедерін түсіру кезінде жер 
жағдайының анық көрінетін элементтеріне фотограмметриялық 
бақылау жүргізеді. Нүктелердің пландық жағдайы 0,3-0,4 мм 
аспауы керек.

Бірінші стереожұпты өңдегеннен соң оң жақтағы суретті 
кассетасымен бірге сол жақтағы камераға ауыстырып, оң жаққа 
келесі суретті салады, яғни келесі стереожұпты орнатады. Сонымен 
қатар оң камераның а  жэне а> қондырғыларының шамаларын сол 
жақтағы камера шкаласына ауыстырады. Жаңа стереожұптың өзара 
бағдарын тек оң жақтағы суретті қозғау арқылы анықтайды (а2, со2, 
382,b y , bz). Бүл моделді сыртқы бағдарлауды тездетеді. Осылайша 
пайдалану жерінің көлемінде немесе трапеция шегінде түсіруді 
кезегімен жүргізеді. Жер бедерін және жағдайды түсіргеннен соң 
жүмыс сапасын бақылайды.

Топографиялық планның дэлдігі кез келген план нүктесі орны- 
ның геодезиялық түсіру негізінен ауытқу қатесімен анықталады. 
Жіберілетін қате инженерлік жобалау жүмысы талабына сәйкес 
инструкцияларда көрсетіледі.

Топографиялық план дэлдігіне әдістемелік және физикалық 
факторлар эсер етеді. Әдістемелік факторларға план дайындау 
технологиясы, яғни геометриялық модель дайындау, сыртқы 
бағдарлау, модель нүктелерінің координаталарын анықтау, жер
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жағдайы мен бедер түсіру, сызу жэне т.б. жатады. Физикалық 
факторларға фильмнің біркелкі деформацияланбауы орталық кес- 
кіндеудің бүрмалануына соқтырады, жердің дөңестігі, рефракция, 
объектив дисторсиясы, т.б. жатады. Физикалық факторлар жақсы 
оқылған және олардың әсерін минимумға дейін түсіруге болады.

Планның ең осал жері 4.19-суретте көрсетілгендей II мен III 
жэне /  мен IV  нүктелерінің арасында болады. Модельдің геодезия- 
лык бағдарына сыртқы бағдарлау элементтерінің қатесі және 
координата анықтау қателері эсер етеді. Модельді өзара бағдарлау- 
да көлденең параллаксты q көзге көрінген шамаға дейін жөндейді, 
ал қалған aq (қалдық параллакс) алынған модельді деформаци- 
я лайды.

Модельдің осал жерінің биіктік қатесі қаддық параллаксқа 
жэне аэросурет форматына байланысты мынадай формуламен 
анықталады:

л -  - с  Н  f .-rСГ7 “  Ст
Р Ү  4 (4.15)

бұл жерде Р-бойлық параллакстың орта шамасы (мм); Ү -  ордината 
мәнінің ең көп шамасы (мм); crq -  көлденең параллакс қатесі (мм); 
С; -  коэффициент. АФА-ның фокустық үзындығына байланысты 
(70, 100, 140) коэффициенттер (0,52; 0,37; 0,30) болады.

Параллакс айырмасының қатесі сгдР бойынша биіктік айырма- 
сының қатесін анықтауга болады.

(4.16)

Ең осал нүктенің биіктік қатесін сг, мынадай формуламен есептейді:

^z = (4.17)
бүл жерде az жэне сг[ жоғарғы формулалар бойынша табылады, ал 
сг^-модельді сыртқа бағдарлау кезіндегі нүктенің биіктік қатесі.

Бұл қате, эдетте бедер қимасының 0,1 бөлігіне тең деп 
алынады, егер биіктік байластыру барлық нүктеде жүргізілсе, ал ол 
үшін тек фототриагуляциялық нүктелер болса, онда бедер қима- 
сының 0,2 бөлігіне тең болады.
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Жер бедерін түсіру кезінде қосымша қате <гт пайда болады, оны 
шартты түрде бедер қимасының 0,1 шамасына тең деп қабылдайды. 
Олай болса, пландағы анық жэне жақсы танымал, бірақ, ең осал 
анықталатын нүктелердің жалпы орта квадратты қатесі мынадай 
болады:

= 4 °z + сг \  (4 .18)
Орманды жэне таулы жерлердің орта квадратты қатесі өседі.

4.12. Кеңістік фототриангуляциясы туралы түсінік

Кеңістік фототриангуляциясы деп нүктелердің кеңістік коорди- 
наталарын фотограмметриялық тәсілдермен анықтауды айтады. 
Суреттегі нүктемен жер бетіндегі сәйкес нүкте координаталарының 
арасындағы аналитикалық тәуелділік пен геометриялық байланыс- 
тың барлығына фототриангуляция құру теориясы негізделген. 
Бұндай есептерді аналогті немесе аналитикалық тэсілдермен шешу- 
ге болады.

Нүктелердің координаталарын камералдық жағдайда кеңістік 
фототриангуляция тэсілдерімен анықтау далалық геодезиялық жұм- 
ыстарды көп қысқартады жэне өнім шығаруды тездетеді. Пландық- 
биіктік толықтыру торын құру кезіндегі шешетін есептерге байла- 
нысты аналогті, аналитикалық жэне аналогті-аналитикалық тәсіл- 
дермен кеңістік фототриангуляция жүргізеді.

Әуелі белек модель құрылады, оның үстінен бірін бірі үш рет 
жабатын суреттердің бойлық зоналарында бірқатар нүктелер 
таңдалады. Оларды байластыру нүктелері деп атайды. Оларды жеке 
модельдерді секция моделімен байластыру үшін қолданады. Мар
шрут моделін негіз нүктелері арқылы бағдарлайды. Егер кеңістік 
фототриангуляция аналогты құралдармен жүргізілсе, онда есеп 
мынадай кезекпен шешіледі.

Бірінші модель әдеттегідей салынады. Сыртқы бағдарлау жу- 
ықтап жүргізіледі, өйткені модельде бар болғаны екі нүкте бар /  
жэне II. Олар тек масштабтауға, азимуттық бағдарлауға және 
модельді көлденең бүруға мүмкіндік береді. Содан соң екінші 
(көрші) модельді бірінші моделге байластыру нүктесі арқылы 
қосады, осылайша маршруттың соңына дейін жүргізіледі. Моделді 
құру кезінде барлық анықтау және негіз нүктелерінің фотограм-
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метриялық координталарын алады. Негіз нүктелерін пайдалана 
отырып, секция моделін сыртқы бағдарлау арқылы фотограмме- 
триялық координаталар жүйесін геодезиялық координата жүйесіне 
ауыстыруға болады. Осылайша байластыру нүктелерінің ғана емес, 
кез келген нүктелердің координаталарын анықтауға болады.

Кеңістік фототриангуляциясын аналитикалық тәсілмен тұрғы- 
зудың бірнеше тәсілі бар. Оларға тәуелсіз модель тэсілі, жарым- 
жартылай тэуелді модель, фотограмметриялық байланыс жэне 
басқалар жатады. Осылардың ішіндегі кеңінен таралған тәсіл 
тәуелсіз модель тәсілі. Стереокомпараторда стереожұп бойынша 
сәйкес нүктелердің координаталары хц; уц  және уц  сурет 
координата жүйесінде өлшейді. Әр модельдің кеңістіктегі коорди
наталары SjXYZ жүйесінде сол жақтағы кескіндеу ортасында S 
мынадай формулалармен анықталады:

z  = -/•-*  •^ФІ J ро »
Г і

X - — XЛ Фі ~  р о  *і
Ү  = —  Ү ■1 Фі р о  1 1» » (4.19)

бұл жерде х°и және уі сол жақтағы суреттің і нүктесінің коорди-
натасы.

Есептеу фотограмметриялық координата жүйесінде жүргізі- 
леді, содан соң фотограмметриялық координата мен геодезиялық 
координаталар арасындағы айырманы ескере отырып, геодезиялық 
координата жүйесіне ауыстырылады. Негіз нүктесі ретінде пайда- 
ланылатын нүктелер координаталары мен биіктігін суреттерді 
сиректетіп байланыстыру кезінде анықталады.

Негіз нүктелерінің арасындағы базис саны план масштабына, 
бедер қимасына жэне аэрофототүсіру шамаларына (параметр) бай- 
ланысты мынадай формулалармен есептелінеді:

o-z
(4.20)

бүл жерде сг2 және нүкте биіктігінің және пландық орнының ең 
осал жерінің орта квадратты қатесі; <jq -  көлденең параллакстың 
орта квадратты қатесі; 7-байланыс нүктесінің ең үлкен ординатасы; 
С2 жэне С,—коэффициенттер; Р-бойлық параллакстың орта шамасы.
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4.13. Жер бетін стереотопографиялық түсіру

Жер бетін стереотопографиялық түсіру фототопографиялық 
түсіру түрлерінің біріне жатады және таулы жерлердің топографи- 
ялық планын алуда, сондай-ақ кейбір нүктелердің координаталарын 
немесе берілген бағыттың профилін түрғызуда қолданылады. 
Бүндай түсірісті арнайы құрал -  фототеодолитпен жер бетін 
суретке түсіру арқылы жүргізеді. Алынған фотосуреттер бойынша 
стереофотограмметриялық қүралдарда жер бетінің топографиялық 
планын құрастырады.

Жер бетін стереотопографиялық түсірудің далалық және каме- 
ралдық жұмыстары келесі кезектермен жүргізіледі. Топографиялық 
картада түсіру объектісіне параллель суретке түсіру базисін белгі- 
лейді. Базис ұзындығы объект қашықтығына байланысты мынадай 
формуламен анықталады:

В = ■ т, Ү  т,
ТП\ f /

(4.21)

V

бүл жерде 7-түсіру кезіндегі максималь қашықтық; тр-  гори
зонталь параллакстың орта квадратты қатесі (0,01 мм деп алы-

ш
нады); ~  -  максималь қашықтықты анықтаудың салыстырмалы

қатесі (1/1000 -  1/2000); /  -  камераның фокус ұзындығы.
Масштабы 1: m = 1:10 000 түсіруде максималь қашықтық 5 км 

дейін, ал 1:5 000 масштабта 2 км дейін, 1:2 000 масштабта 1 км 
дейін болуы керек.

4.20-сурет. Бір базистен 
стереожүп алу.

Базистердің үштарынан 
өзара көрініс болуы керек 
және стереотопографиялық 
түсірудің экономиялық тиім- 
ділігін арттыру үшін бір 
базистен үш стереожүп алын- 
ады. Ол үшін суретке түсіру
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әр базистің үштарынан жүргізіледі жэне камераның осі базиске 
перпендикуляр болуы керек, түсіру бұрышы тұрақгы жэне шама- 
мен 30°

Әр базистен түсіру зонасы картаға түсіріледі жэне алынған 
суреттердің бірін-бірі жабуын тексереді. Әр стереожұп үшін үш 
бақылау нүктелерін анықтайды. Геодезиялық пункттерге базистерді 
және бақылау нүктелерін байланыстырудың геодезиялық тәсілдерін 
таңдайды.

Алдьш-ала байқау кезінде түсіру объектісін жақсылап көреді, 
күрделі бөліктерін анықтайды, суретке түсірудің қолайлы уақытын 
тандайды, бақылау нүктелерін жэне базис орнын пысықтайды, 
сондай-ақ, байластыру схемасын жэне қосымша базис орындарын 
белгілейді. Базистердің көлбеу бұрыштары 10° аспауы керек. 
Түсіру зонасын кеңейту үшін бірнеше базистен түсіреді. Алынған 
базистердің үштарын жер бетінде бекітеді және оларды түсіру 
нүктесі ретінде қабылдайды.

Жер бетінде бақылау нүктелерінің орнын анықтайды, ондай 
нүктелерге эр түрлі қүрылыс және жер бетіндегі нәрселер (заттар) 
болуы мүмкін (мысалы, электр желі бағаналары, моржалар, жар тас, 
жеке түрған ағаштар, т.б.) жэне оларды суреттен тез табатындай 
болғаны жөн. Егер бүндай белгілер жеткіліксіз болса, онда жер 
бетінде арнайы белгілер қойылады (қада, бөрене, үйме тас, т.б.).

Геодезиялық жүмыстардың міндеті базистің сол жақ шетін 
жэне бақылау нүктелерін байластыру, базистің ұзындығын жэне 
дирекциялық бүрышын өлшеу, сондай-ақ оң базистік нүктенің сол 
базистік нүктеге қарағандағы биіктік айырмасьш анықтайды. Ол 
үшін тура, кері немесе аралас қиылысу тэсілдері, микротриангу
ляция жэне полигонометрия тәсілдері қолданылады. Қысқа (50 м 
дейін) базистер рулеткамен, үзын (50 м көп) базистер теодолит 
жэне горизонталь рейка көмегімен анықталады. Барлық базистер 
біркелкі координата жүйесінде анықталады. Фототеодолиттік түсі- 
ру кезіндегі қолданылатын қүралдар: фотокамера, теодолит Тһео- 
020, 2 метрлік базистік рейка, үш треуіш, үш марка, 24 кассеталар 
және жөндеу қүралы.

Фотокамера (4.21-сурет) объективінің фокус үзындығы 190 мм. 
Объектив нөлдік жағдайынан 30 мм жоғары және 45 мм томен 
жылжи алады. Жылжу қадамы 5 мм. Фотокамераның артқы 
қабырғасында координаттық белгісі бар рамка орналасқан жэне
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суретке түсіру кезінде фотопластинка тығыз орналасады. Рамка 
жазықтығында /фокус ұзындығын және станция номерін 0-ден 99 
дейін көрсететін пластина орналасқан. Бұндай ақпарат түсіру 
кезінде фотопластинкаға түседі.

Камераның оптикалық осін горизонталь жағдайға келтіру үшін 
фототеодолиттің жоғарғы жағында өзара перпендикуляр екі дең- 
гейлік орналасқан. Камера корпусының үстінде бағдарлау тетігі 
бар, оның көмегімен камераның оптикалық осін базиске перпен
дикуляр немесе белгіленген бағытта орналастырады. Тһео-020 
теодолитінің горизонталь және вертикаль бұрыш өлшеу дэлдігі О.Г 
жэне дүрбісінің үлкейту көрсеткіші 25х

Горизонталь рейкада екі ныса- 
налау маркасы бар және олардың 
арасы 2 м. Ол дөңгелек деңгей- 
ліктің көмегімен трегерге орна- 

ластырылады және нысаналау дүрбісінің көмегімен базис арқылы 
бағдарланады.

Суретке түсірудің алдында базистің екі ұшына штативтерді (үш 
аяқтар) орналастырады. Базистің сол жақ ұшына нысаналау мар- 
касын, ал оң жақ үшына фотокамера қояды. Аспаптардың биіктігі 
рулеткамен өлшеніп журналға жазылады. Суретке түсіру ашық күні 
жүргізіледі. Мысалы, 4.22-суретте фототеодолитпен түсірілген 
ашық кен орнының (карьердің) жалпы түрі көрсетілген. Түсіру 
объектісіне қазба кертпешінің жогаргы және төменгі жиегі, жүмыс

4.21-сурет. Фототеодолит:

1-призманы бұру тетігі; 2-дүрбі оку- 
лярі; 3-сан алу микроскопының оку
ляры; 4-жанасу рамкасының тетігі; 
5-тусіріс түрініц көрсеткіші; 6-кадр 
тіркеу тетігі; 7-объектив жылжыту 
шкаласы; 8-қатайту бүрандасы; 9- 
фотокамераны багыттау бұрандасы; 
10-иін планкасы; 11-дүрбініц багыт
тау бүрандасы.
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орнының жағдайы (транспорт жолдарындағы, жабдықтар орналас- 
қан жерлердегі кен үйінділері), жарылысқа дайындаған үңғымалар, 
геологиялық элементтер, кен ішіндегі пайдасыз жыныс үйінділері, 
тұрақты және уақытша қазба байлықтар қоймалары жатады.

Жердегі стереофотограмметриялық түсірісте базис ұзындығы- 
ның қатесі 1:2 000 аспауы керек, ал оптикалық осьтің нормальдан 
базаға ауытқуы 1,5—2' аспауы керек. Оптикалық осьтің горизонталь 
жазықтықтан ауытқуы 10 аспауы керек.

4.22-сурет. Карьердің фототеодолиттік суреті.

Фототеодолиттік түсіруді камеральдық өндеу аналитикалық, 
графомеханикапық немесе фотомеханикалық тэсілдермен жүргі- 
зеді. Аналитикалық тәсілде өлшеуді стереокомпаратормен, ал 
есептеуді ЭЕМ-мен жүргізеді. Графомеханикалық тәсілде эр түрлі 
стереофотограмметриялық қүралдар қолданылады, соның ішіндегі 
кеңінен таралған түрі стереоавтограф (4.23-сурет).
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4.23-сурет. Стереоавтограф.
1-сурет каретасы; 2-бинокуляр; 3-координатограф; 4-сызгыш көпірі;

5-станина; б-цашыцтыц көпірі.

Стереоавтограф 13x18 см форматты суреттерді жэне фотока- 
мераның фокус ұзындығы 157 мм-ден 198 мм дейінгі суреттерді 
өңдейді. Алдымен гидрографиялық объектілер, содан соң горизон- 
тальдар, соңынан қалған объектілер сызылады.

Бақылау сұрақтары:

1. Стереоскопиялыц көрудің тереңдігін үлкейтуге бола ма? Егер болса, 
оны цалай үлкейтеді?

2. Адам, үшацтан жер бетін шолу кезінде, биіктік өскен сайын ж ер 
бетіндегі объектілердің жэне жер бедерінің стереоскопиялыц көрінісін көру 
цабілетін жогалтады. Бірац, едәуір биіктіктен түсірген аэрофотосу- 
реттерді стереоскопиялыц бацылауда, адам кеңістікті жацсы көреді. Бүл 
неліктен?

3. Неліктен стереоскопиялыц бацылауда гарыштыц пландыц суреттер 
аэрофотосуреттерге цараганда мүмкіндігі едәуір томен?

4. Көздің көру цабілетінің өсуіне цандай физиологиялыц негЬ (биноку- 
лярлыц немесе көрудіц екінші түрі) бере алады? Егер объект коз базисінің 
багытымен цозгалса, кеңістік нүктесен цабылдау цабілеті артама?

5. Стереоскопиялыц теледидар мүмкін бе? Бүндай мәселені шешу жолы 
цандай? Бүндай кезде телекөрініс беру техникасы өзгере ме?
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6. Жүп фотосуреттерді өзара багдарлау процесінің көлденең параллакс- 
пен байланысы цандай?

7. Суреттің бойлыц жабуына жэне түсіру биіктігіне байланысты жер 
бетініц биіктік айырмасын стереоскопиялыц өлшеу дэлдігініц геометриялыц 
башанысы цандай?

8. Көлденең параллаксті жою үшін стереожүптың жүмыстыц ауда- 
нында зоналарды цандай принциппен таңдайды?

9. Өзара багдарлау элементтері зоналарга цалай үлестіріледі және 
оларды жою кезегі цалай аныцталады?

10. Топографиялыц планныц дзлдігі дайындау тәсіліне царамастан 
бірдей дәлдікпен аныцталады. Бүл кезде планныц өлшеу цасиеттері бірдей 
болама?

11. СД аспабымен бедер цимасын 0,5 м түсіруді цамтамасыз етуге бола 
ма? Бүл кезде (т, Д  және Н) параметрлеріне және түсіру жагдайына 
цандай талап цойылады?

12. Ж ер бетіндегі стереофотограмметриялыц түсіріспен аэрофото- 
түсіріс материалдарын стереофотограмметриялыц өңдеуде өзгешілік бар 
ма?

13. Ортофототрансформирлеудің суреттерді зонага бөліп трансфор- 
мирлеуден айырмашылыгы және ортацшылыгы неде? Бүл тәсілдермен 
трансформирленген суреттерден цүрастырылган фотопландардыц өлшеу 
цасиеттерінде өзгешілік болама?

14. Неліктен аэрофототүсірістердің бойлыц жабуы 50% көп болуы 
керек? Бойлыц жабуды үлкейту эр түрлі фотограмметриямыц жүмыстар- 
дыц дэлдігіне және технологиясына эсер ете ме?

15. Аэро және гарыштыц фотосуреттер бойынша стереоскопиялыц 
өлшеу дәлдігіне эсер ететін факторларды атаңыз?

16. Ғарыштыц фотосуреттердегі ж ер бедерінің стереоскопиялыц 
өлшеу дэлдігін арттыруга болады м а және цалай?

17. Фототеодолит камерасының фокус үзындыгы неге тец? Ж ер 
бетіндегі стереотопографиялыц түсірісте аэрофототүсіріске цараганда 
камера объективінің фокус үзындыгы неліктен үлкен болады?

18. Ж ер бетіндегі стереотопографиялыц түсірісте сурет форматы- 
ныц өлшемі неге тең? Неліктен сурет форматы шаршы емес?

19. СЦ-1 және СД-3 стереограф аспаптарының көмегімен бедер 
цимасы 0,5 м  болатын түсірісті цамтамасыз етуге бола ма? Бүндай кезде 
(т, Д  жэне Н) параметрлеріне жэне түсіріс жагдайына цандай талап 
цойылады?

20. Аэрофототүсіріс жэне стереотопографиялыц түсіріс материалда
рын стереофотограмметриялыц өцдеу тэжірибесінде айырмашылыц бар 
ма?

21. СЦ-1 жэне СД-3 стереограф аспаптары көмегімен аэрофототү- 
сіріс материалдарын өцдеу кезінде жер бедерінің ең кіші цандай цима 
биіктігін цамтамасыз ете алады, егер сурет масштабы т=15000 жэне 
А ФА-ның фокус үзындыгы Д =  100 мм болса?
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5. АЭРОҒАРЫШТЫҚ СУРЕТТЕРДІДЕШИФРЛЕУ
ТЕОРИЯСЫ

5.1. Аэро және ғарыштық түсірудің ақпарат 
теориясынан негізгі түсінік

Қашықтан бақылау кезінде қолданылатын түсіру жүйелері, 
бірдей спектралдық зонада жұмыс істеген жағдайдың өзінде, 
сызықтық ажырату, сәулелерді тіркеу дэлдігі және диапазоны 
бойынша айырмашылығы болады. Сондықтан, ақпараттық мүмкін- 
діктері де эр түрлі болады. Олар ақпараттық сиымдылың сипат- 
тамасымен көрсетіледі. Мінсіз түсіру жүйесі үшін ақпараттық 
сиымдылық мынадай формуламен анықталады:

С=п- log2- т (5.1)

бұл жерде п -  ақпарат жәшігінің саны, т -  бұл жәшіктердің эр түрлі 
орнықты жағдайының саны.

Ақпарат жәшігінің саны кадр ауданында немесе оның S  
бөлігінде мынадай формуламен анықталады:

n=(2R)2-S (5.2)

Оптикалық тығыздықтың орта айырмасы жэне AD фонындағы 
объектілер үшін мынадай формуласымен анықталады:

п = (2rJadJ (5.3)

т шамасы түсіру жүйесінің тіркеу диапазон (аралық) мүмкіндігіне 
жэне тіркеу дәлдігіне байланысты мынадай формуламен анықта-
лады:

(
т

2 N1/2

V ш у (5.4)

бұл жерде Ус-көрніс сигналының амплитудасы (оптикалық тығыз- 
дық); Үш -  шудың амплитудасы.
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(5.3) жэне (5.4) формулаларды (5.2) формулаға қойып, бір 
зоналық фотографиялық жэне фотографиялық емес жүйелердің 
ақпараттық сиымдылығын анықтау формуласын аламыз

Сф= 4R2 S • AD • log. і+Ц2 Л/ 2

ш /

Стд =MN log2 V21+ с
\ / 2

\ V 2 гш ;
(5.5)

Көп зоналық жүйелердің ақпараттық сиымдылығын анықтау 
үшін (5.5) формулаға спектралдық зона санына байланысты К  
коэффициентін енгізеді. Бұл жерде келтірілген формулалар эр түрлі 
түсіру жүйелерінде қолданылады, көбінесе фотографиялық емес 
жүйелердің ақпараттық мүмкіндіктерін анықтауда қолданылады. 
Сонда да болса дәлдігі бойынша жеткілікті сын бере алады.

Көріністің сандық сынын көрсетуде ақпарат көлем і қызмет 
етеді. Көрініс құрамындағы ақпарат көлемі мынадай формуламен 
анықталады:

*с = К  Іс (5.6)
бұл жерде Nc -  сигнал деңгейінің өзгеру саны; Іс-  ақпараттың орта 
көлемі.

Іс және іс шамалары түсіру жүйелерінің ақпараттық мүмкін- 
діктіріне жеткілікті сенімділік жэне эділ сын бола алады.

Ақпарат теориясының математикалық аппараты қашықтан 
бақылауды қарапайым ақпарат есептерін шешу кезінде қолданады. 
Қашықтан бақылау қазіргі кезде ақпарат жинау, беру жэне өңдеу 
тәсілдерін жетілдіру сияқты есептерді шешеді. Бүндай есептерге, 
мысалы радиоканал арқылы берілетін ақпарат көлемін, радиоканал- 
дың өткізу қабілетін анықтау, бейне ақпаратты өңдеуде қолданы- 
латын ЭЕМ-ның ойда сақтау көлемін есептеу.

5.2. Аэрофотосуреттерді дешифрлеу

Дешифрлеу деп жер беті туралы мәлімет алу үшін бейне ақпа- 
ратты талдауды айтады. Ондай мәліметке объектінің кеңістіктегі 
орны, олардың сандық және сапалық сипаттамалары, оқу процесі-
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нің шектелу шекарасы мен оның қозғалысы жэне т.б. кіреді. 
Сондай-ақ, дешифрлеу есебіне суреттен тікелей алынбайтын мәлі- 
меттерді басқа ақпарат көздерінен алу кіреді. Мысалы, тұрғын 
елдің, өзеннің, жердің аттары. Бұндай ақпарат көздері болып 
бұрынғы дешифрленген материалдар, пландар, карталар, қосымша 
суреттер, анықтама әдебиеттер, тікелей жер беті қызмет атқарады. 
Дешифрлеу нәтижелерін шартты белгілермен дешифрлеу суретінің 
бетінде немесе үстіне жапқан калькада белгілейді.

Дешифрлеу құрамына байланысты топографиялық жэне ар- 
найы болып бөлінеді. Топографиялық дешифрлеуде суреттерден 
жер беті жэне ондағы объектілер туралы ақпарат алады. Арнайы 
дешифрлеуде ауылшаруашылық, орман шаруашылығы, геология- 
льщ жэне басқа бағыттағы тақырыпта ақпарат алады. Егер арнайы 
дешифрлеуде тематикалық карта жасалса, мысалы ауылшаруашы- 
лық, топырақтық немесе геоботаникалық жэне топографиялық негіз 
болмаса, онда арнайы дешифрлеу топографиялық дешифрлеумен 
қоса жүреді.

Қазіргі уақытта дешифрлеу классификациясы санау қүрамына 
жэне бейне ақпаратты талдау тәсілдеріне қарай мынадай негізгі 
дешифрлеу тәсілдеріне бөлінеді:

-  көзбен шолу, бүл тәсілде суреттерден ақпаратты алу және 
санауды адам жүргізеді;

-  машинамен шолу, бүл тәсілде бейне ақпарат алдын-ала 
арнайы машинамен өзгертіліп, көріністі талдауға мүмкіндік туғы- 
зады;

-  автоматтандырылган, суреттерді талдау жэне бейне ақпа- 
ратты жазу арнайы машиналармен оператордың қатысуымен
жасалады;

-  автоматты (машинамен), дешифрлеу толық машинамен 
жүргізіледі. Адам есепті анықтайды жэне бейне ақпаратты өңдеу 
бағдарламасын береді.

Барлық дешифрлеудің мақсаты бір -  ол объектілерді ажырату 
жэне білу (распознование). Оны дешифрлеудің белгілі (танымал) 
белгілерінің объект белгілеріне қаншалықты жақын екендігін анық- 
тау. Ондай эталондық белгілер адамның ойында немесе машина 
жадында болады. Тәсілдердің жетілу деңгейіне жэне адам қызме- 
тінің өзгеруіне байланысты қолданылатын тәсілдерде өзгеріп 
отыруы мүмкін.
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5.3. Көзбен шолып дешифрлеу тәсілі

Көзбен шолып дешифрлеу — күрделі көп сатылы оймен сарап- 
тау процесі. Объектілерді танып білу және олардың сипаттама- 
ларын анықтау жағдайды немесе бөлек элементтерді қайта-қайта 
сараптап, бір шешімге келу процесі. Адам, машинаға қарағанда, 
логикалық есептерді шешуде басым келеді. Адам шектеулі ақпарат 
негізінде, ойлау аппаратын пайдаланып, эр түрлі табиғи және 
функционалды байланысқа сүйене отырып, объектілерді танып 
біледі. Сондықтан, көзбен шолып дешифрлеу, нәтижелердің ақи- 
қаттығы жөнінде машинаға қарағанда басымырақ болады. Мысалы, 
ауылдық тұрғын елде қоғамдық үйлер мен қүрылыстарды жеке 
меншік үйлерден абсолюттік көлемімен емес, оны салыстыру 
арқылы ажыратады. Бұл үшін масштабты білудің де керегі жоқ. 
Егістіктің қатты ылғал участкелерін оптикалық тығыздықтың 
абсолюттік шамасымен емес, оның жергілікті өзгерісі бойынша 
анықтайды.

Бөлек объектілерді дешифрлеу үш сатыдан түрады: табу, тану 
және сипаттамаларын анықтау. Объектіні табу адам көзінің көру 
қабілетіне, көріністің анықтығына, оның жарықтығы жэне қарау 
үзақтығына байланысты болады.

Көрініс элементтерін байқау адам көзінің жарық сезгіштік 
қаблетіне байланысты. Қабілет абсолюттік, айырма немесе диффе- 
ренциалдық болып бөлінеді.

Абсолюттік цабілет деп объектінің Вт6 минималь жарығы 
бойынша қараушының байқауын айтады. Қарау кезінде фонның 
жарықтығы Вф эр түрлі болуы мүмкін, сол себепті қабілет 
айырмасын қолданған ыңғайлы.

АВ=В0- В ф (5.7)
бүл жерде В0-  объект жарықтығы.

Дифференциалдыц цабілет немесе қабілеттік контраст К  
мынадай қатынаспен анықталады:

К = АВ

в ф
(5.8)

бүл шама белгілі бір жарық диапазонында түрақты. Көрністі шолу 
ыңғайлы, учаске шекаралары жақсы көрінетін кезде К&2, яғни адам 
көзі 50-ге дейін объект сатысын байқай алады. Сондықтан, көрініс
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бетіндегІ объектілерді анықтауға және егер оптикалық тығыздық- 
тардың айырмасы 0,1 кем болмаса, объектілерді оптикалық тығыз- 
дығы бойынша бөлуге болады.

Егер көрініс түрлі-түсті болса, онда түстерге қарап ажырату 
сатысы одан да жоғары болады.

5.4. Көзбен шолып дешифрлеу кезіндегі қолданылатын
дешифрлеу белгілері

Көзбен шолып дешифрлеу кезінде ландшафт элементтерінің 
геометриялық және оптикалық сипаттамаларына (тура белгі) және 
адам тіршілігінің табиғатпен байланысына (жанама белгі) қарап 
жүргізіледі.

Тура дешифрлеу белгілеріне объект көрінісінің көлемі және 
сыртқы пішіні (формасы), көрініс өңі (түр түсі) жэне көлеңкесі
жатады.

Объект формасы дешифрлеу кезінде көп жағдайда жеткілікті 
белгіге жатады. Мысалы, объект формасына қарап, табиғи немесе 
антропогендік шығу тегін анықтауға болады. Адам жасаған объект- 
лердің формасы дүрыс геометриялық формаға (5.1-сурет) жатады. 
Мысалы, барлық қүрылыстар төртбүрыштар (5.2-сурет) болып 
келеді. Сол сияқты, канал, жолдар, парк және сквер, айдалған 
жерлерді айтуға болады (5.4-сурет). Бедерлі объектілердің кеңістік- 
тегі формасын көлеңкесіне қарап анықтауға болады.

Объект формасы кей жағдайда жанама тәсілге де жатады, 
мысалы өзен арнасының формасына қарап, жер жағдайының 
геологиялық қүрылысын айтуға болады, аралдың, өзен ағысының 
бағытын, топырақ жолдардың түзулігі жэне айырылуы сияқты 
формаға қарап, сол жердің сипаттамасын білуге болады.

Дешифрлеу объектісінің көлемі көп жағдайда салыстыру арқы- 
лы бағаланады. Сондай-ақ, объект мөлшерін көлеңкесі арқылы да 
білуге болады, тек көлеңке түскен жер горизонталь болуы керек.
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5.1-сурет. Тұрғын елдің өндірістік аймағы:
1-орман; 2-егіст ік; 3-мал фермасы; 4-ж олдар; 5-ж еке тұргын үйпер; 

6-шөп цора; 7-суармалы егістік.
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5.2-сурет. Дала орманының аэрофотосуреті:
1-орман; 2-егіст ік; 3-питомник; 4-іиабылган орман; 5-тас жол;

6-орман арасындагы жол; 7-шабындыц.

Көрініс өңі (түр түсі) объект жарықтығының функциясы 
болады. Фотометрияда өң -  көріністің оптикалық тығыздығы деп 
қаралады. Уақыт аралығында өң де өзгеріп отырады, мысалы, 
егістіктің өңі оның жағдайына (айдалған, тегістелген, құргақ, 
ылғалды т.б.) және өсімдіктің түріне байланысты болады.
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5.3-сурет. Тұрғын елдің аэрофотосуреті:
1-егістік; 2-орман; 3-өзен; 4-ж еке меншік үйлер; 5-иіабылган орман 

жолақтары; 6-шабындық; 7-үй маңындагы участкелер;
8-өзендегі арал; 9-суат.

Текстура -  объект көрінісінің оптикалық тығыздығының 
өзгеруін көрсетеді. Мысалы, орман текстурасы талдардың 
бұтақтарын, ал ірі масштабты суреттерде талдардың бойын 
көрсетеді. Егістіктің текстурасы, айдалған жердің бұйралығын, 
арығын немесе бөлек кесектерді көрсетеді.
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5.4-сурет. Елді мекен аэрофотосуреті
1 -егістік; 2-жеке меншік үйлер; 3-темір жол бекеті; 4-жабындық;

5-тас жол; б-өзен; 7-канал; 8-көп жылгы өсімдіктер.

Текстураға қарай отырып, адам орманды, бақты, тұрғын елді 
және көптеген объектлерді қатесіз танып біледі.

Жанама белгілерді негізгі үш топқа бөлуге болады: табиғат- 
тық, антропогендік жэне табиғат-антропогендік.

Табигаттьщңа табиғаттың өзгерісі, объекттің өзара байланысы 
жатады. Ондай белгіге, мысалы, топырақ құрамына байланысты
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өсімдік түрлерінің өзгешілігі, жердің геологиялық құрамына байла- 
нысты жер бедерінің өзгеруі жатады.

Тікелей дешифрленбейтін объектіні анықтау кезінде қолданы- 
латын объектілерді -  индикаторлар дейді, ал ондай дешифрлеуді -  
индикациялық дейді. Бұндай индикаторлар көмегімен жер асты 
суларын, қазба байлықтарды іздестіреді.

Антропогендік жанама белгілердің көмегімен адам тіршілігін, 
қолмен жасалған объектілерді танып білуге болады (5.3-сурет). 
Мысалы, негізгі және қосымша құрылыстарға, жол торабына, ішкі 
территорияны орналастыру жүйесіне қарап, ауылшаруашылық мал 
фермасын, манеж арқылы жылқы зауытын, техника арқылы авто- 
паркті, т.б. қарап анықтауға болады.

Табигат-антропогендік жанама белгілерге адам тіршілігінің 
табиғи ортамен тікелей байланыстығы жатады. Мысалы, егістің 
түрлеріне қарап топырақтың құнарлылығын, ылғалдылығын, өсім- 
діктердің биіктігіне қарап, ол жердегі дренажды және т.б. білуге 
болады.

Әдетте, дешифрирлеу кезінде объектілердің барлық белгілері 
қолданылады. Кей кезде объект белгісі басқа белгілерге қарап 
расталып немесе жоққа шығарылуы мүмкін.

5.5. Көзбен шолып дешифрлеу кезіндегі қолданылатын түсіріс 
материалдары және дешифрлеудің сапалық белгісі

Дешифрлеу сапасы жэне өнімі көп жағдайда дешифрлеу мате- 
риалдарының түріне байланысты болады, өйткені олардың ақпарат- 
тығы, дешифрленуі, шолу мүмкіндігі, стереоскопиялық бақылау- 
дың ыңғайлылығы жэне т.б. өзгешіліктері болады. Дешифрлеу 
үшін фотоплан, фотосхема, стереофотосхема, ортофотоплан жэне 
стереоортофотопландар қолданылады.

Контакты фотосуреттер ең арзан жэне тез дайындалатын 
материал. Олармен, әсіресе суретсіз түсіру жүйелерінің көмегімен, 
көптеген ауылшаруашылық мақсаттағы есептерді шешуге болады. 
Мысалы, картографиялық, іздестіру, шапшаң басқару сияқты жүм- 
ыстарды орындауда. Кадрлік суреттер стереоскопиялық бақылау 
үшін ыңғайлы және объектілердің биіктігін қарапайым стереофото- 
грамметриялық тәсілмен анықтауға, жер бетінің эрозиялық қатерлі 
участоктерін табуға мүмкіндік береді.
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Үлкейтілген көріністі суреттерді дешифрлеу мүмкіндігі арта- 
ды. Фотографиялық үлкейтудің оптикалық үлкейтуден артықшы- 
лығы аудандары кішкентай объектлерді дешифрлеуге мүмкіндік 
береді. Аталған материалдардың кемшілігі эдеттегідей жэне сте- 
реоскопиялық бақылауда шолу шектеулі болады.

Фотосхема көру аумағын арттырады жэне дешифрлеу нәтиже- 
лерін салыстыруды қысқартады. Қажет болса оны үлкейтілген 
суреттерден де жасайды. Оның көмегімен көптеген ақпараттық 
жэне ізденіс жұмыстары шапшаң орындалады. Кемшілігі стерео- 
скопиялық көрініс болмайды. Масштабтары әр түрлі болғандықтан 
өлшеу жұмыстары қиындайды.

Фотопландарда айтылған кемшіліктер болмайды. Көп жағдай- 
да, мысалы, түрғын елді ірі масштабта түсіру кезінде дешифрлеу 
көбінесе фотопланда немесе ортофотопланда жүргізіледі, өйткені 
жер асты коммуникацияларын түсіру едэуір жеңілдейді, көлеңкеде 
қалған немесе талдармен жабылған объектілерді анықтауға болады.

Фототопографиялық өндірісте, әдетте, фотопланды дешифр
леуге суретке түсіргеннен кейін екінші жылы кіріседі. Осы ара- 
лықта жер жағдайы өзгереді, сондықтан дешифрлеу кезінде бірша- 
ма қиындықтар туғызады. Трансформирленген суреттердің жұмыс- 
тық аудандарынан жиыстырьшған фотопланды стереоскопиялық 
бақылау өте күрделі процедура және шолу аумағы шектеулі 
болады. Көріністі қосымша қүрастырмайынша ортофотопланда 
стереокөрініс болмайды.

Дешифрлеу сапасы оның толықтығы және айқындылығымен 
анықталады. Суреттің толыцтыгы дешифрленген объекті санының 
К  суреттегі дешифрлеу объектісінің жалпы санына қатынасымен 
анықталады.

Тсу = К/Ксу (5.9)
Тсу -  суреттердің қолдану толықтығын ақпарат көзі ретінде 

көрсетеді. Ол суреттердің дешифрлеу мүмкіндігіне және маман 
квалификациясына байланысты болады. -  табу өте қиын, сол 
себепті Тсу бағасы сурет сапасын бағалау үшін қолданылмайды.

Суреттердің дешифрлеу толықтығын дешифрлеу объектілері 
санының К  жер бетіндегі объект санына Кж қатынасы корсете 
алады.

Табс = Ш ж (5.10)
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Алынған бағаны дешифрлеудің абсолюттік толықтығы дейді. 
Кж шамасы далалық бақылаудан кейін анықталады. Габс бағасы 
суреттің ақпараттығына байланысты болады.

Дешифрлеу нэтижелерінің ащындыгы деп объектілердің си- 
паттамасын және орнын дұрыс табуды айтады. Айқындылықтың 
бағасы дұрыс дешифрленген объектлер санының К0 дешифрленетін 
объектлердің жалпы санына К  қатынасымен анықталады:

А = K J K . (5.11)
Дүрыс табу, сандық жэне сапалық сипаттамаларын анықтау 

негізінде маманның квалификациясына және дешифрленетін сур- 
етке байланысты болады. Шекараны дүрыс салу дешифрленетін 
объект сипаттамасына байланысты болады.

5.6. Көзбен шолып дешифрлеу тәсілдері және 
стереофотограмметриялық өлшеулер

Көзбен шолып дешифрлеудің үш тәсілі бар: далалық, каме- 
ральдық және аралас.

Далалъщ дешифрлеу тәсілі суретті жер бетімен салыстыру 
арқылы жасалады. Далалық дешифрлеу ең жоғарғы айқындық жэне 
толықтық бере алады. Бірақ, бұндай тәсіл өте қымбат жэне көп 
еңбекті қажет ететін болғандықтан оны камеральдық дешифрлеу 
тәсілін қолдану мүмкіндігі болмаған жағдайда ғана қолданылады.

Камералъдъщ дешифрлеу тәсілі деп дешифрлеу белгілерін 
қолдана отырып, көріністі сараптауды айтады. Дешифрлеу кезінде 
қосымша материалдар қолданылуы мүмкін, мысалы, бұрынғы 
дешифрлеу нәтижелері, картографиялық материалдар, анықтама- 
лар, арнайы әдебиеттер жэне т.б. Егер эталондық дешифрленген 
участкелер жэне далалық дешифрленген материалдар қолданылса, 
онда камеральдық дешифрлеудің шындығы артады.

Дешифрлеу кезінде қосымша қарапайым фотометриялық және 
фотограмметриялық өлшеулер қолданылады. Бүндай қосымша 
процедуралар камеральдық дешифрлеу тәсілінде негізгі қызмет 
атқарады. Аяқтау кезеңінде камеральдық дешифрлеудің орында- 
луын және сапасын далалық тексеруден өткізеді.

Аралас дешифрлеу тэсілі жоғарыдағы аталған тәсілдердің қос- 
ындысы. Әуелі камеральдық дешифрлеу жүргізіледі, содан соң 
далалық дешифрлеумен қатар камеральдық орындалған нәтижелер
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тексеріледі. Жұмыс біткеннен соң далалық бақылау жасайды. 
Аралас тәсілде жоғарыдағы екі тәсілдің жақсы жағын қолданады.

Жай фотограмметриялық өлшеулердің көмегімен объектінің 
биіктігін, шұңқырдың тереңдігін, көлбеулікті, т.б. өлшеуге болады. 
Ол үшін горизонталь жазықтықтан суретке түсіру биіктігін Н  және 
осы нүктенің бойлық параллаксын р  білу қажет.

5.6-сурет. Суретке түсіру биіктігін 
анықтау үшін керекті базистердің 

орналасу схемасы.

Түсіру биіктігін радиовысотомер 
құралының көмегімен немесе фото- 
грамметриялық жолмен анықталады. 
Суретке түсірудің абсолюттік биіктігін 
Н0 фотограмметриялық жолмен анық-

жэне осы кесіндінің ұзындығын карта немесе планнан анықтайды. 
Абсолюттік биіктік мынадай формуламен анықталады:

(5.12)

бұл жерде Аоря = {Аа + Аь) \ 2 , яғни, а  және b  нүктелерінің биіктігінің
орта шамасы, /° және / пландагы және суреттегі ұзындықтар; /  -  
аэрофотокамераның фокус ұзындығы; М -  план масштабы.

Бақылау үшін басқа, мысалы cd кесіндімен, анықтауды қайта- 
лайды. Н0 соңғы шамасына екі анықтау ортасын қабылдайды.

Бойлық параллакстың алдын-ала шамасына сол жақтағы сурет- 
тің масштабындағы суретке түсіру базисін қабылдауға болады. 
Объектілердің биіктігін немесе тереңдігін стереофотограмме- 
триялық жолмен анықтау үшін мынадай формуланы пайдаланады:

ь н  АҚ « — Apt 
Р

(5.13)

бұл жерде Н -  орта жазықтықтан суретке түсіру биіктігі, р  -  түсіру 
учаскесіндегі бойлық параллакстың орта шамасы, Apt-  і нүктесімен 
бастапқы нүкте арасындағы өлшенген бойлық параллакс айырмасы.

Дешифрлеу кезінде суреттер стереоөлшеу құралдарында, әдет- 
те, бастапқы бағыт бойынша бағдарланады. Өлшенетін бойлық
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параллакс айырмасы суреттердің өзара бағдарлау элементтерінің 
эсерінен бүрмаланады. Сондықтан, объектілердің, мысалы, талдар- 
дың, қорғандардың биіктігі биіктіктік тірек нүктелері бойынша 
бағдарланған сурет дәлдігімен шамалас болады.

Бойлық параллаксқа түсіру базисінің сол жақ суретінің масш- 
табында қабылдайды. Сондықтан, объектілердің биіктігін тірек 
нүктелерінің биіктік дәлдігімен аньщтайды. Көлбеулікті ab бағы- 
тында (5.7-сурет) мьшадай формуламен анықтайды:

v  =  arctg
f - A P

P- l - r -AP-cos<p
(5.14)

бұл жерде ЛР -  бойлық параллакстың айырмашылығы (а және b 
нүктелері үшін); 1-аЪ  кесіндісінің ұзындығы; г -  негізгі нүкте мен 
көлбеуліктің жоғарғы нүктесіне дейінгі ұзындық; q>-ob бағыты мен 
Ьа бағыты арасындағы горизонталь бұрыш.

5.7-сурет. Жер бетінің көлбеулігін анықтау схемасы.

5.7. Автоматты дешифрлеу тәсілі туралы түсінік

Автоматты дешифрлеу интерпретациялық жүйемен жүргізіледі. 
Оған мамандар тобы, техникалық құрал және бағдарламалық қам- 
тамасыз кіреді. Интерпретациялық автоматтандырылған жүйе 
(ИАЖ) өзіне ақпаратты өңдеу техникалық құралдарының артықшы- 
лығьга, есептеу тездігін, көп ақпаратты сақтау және адамның ой- 
өрісін жинақгайды.

ИАЖ техникалық қүралдары міндетіне қарай универсалдық 
және арнайы болып бөлінеді. Бейне көріністі өңдеу тәсіліне қарай 
сандық, аналогтік және гибридтік болып бөлінеді.
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Сандық құралдарда бейне көрініс сандық түрге айналдырылып 
ЭЕМ-ның көмегімен өңделеді. Бұлар универсалдық құралдарға 
жатады. Сандық бейне көрініс компьютерге тікелей енгізіледі және 
электромеханикалық немесе электрондық құрылғылардың көмегі- 
мен жүргізіледі.

Электромеханикалық құрылғыларда көріністі механикалық ска- 
нердың көмегімен фотоөлшеуіш аспабын жүргізу арқылы ашады. 
Электрондық құрылғыларда көріністі енгізу телебейне камерасы- 
ның көмегімен орындалады. Олар ақпаратты үлкен жылдамдықпен 
санай алады, бірақ фотометриялық дәлдігі төмен.

Бейне ақпаратты сандық өңдеу кезінде дешифрлеу белгілері 
сан түрінде көрсетіледі. Сондықтан объект қасиеттерінің сандық 
сипаттамалары бұндай кезде белгі ретінде алынады. Әсіресе, 
объект жарықтығы, жарық функциясы ретінде, оңай сандық түрге 
айналады, бірақ, жеткіліксіз ақпарат иесі. Жасанды объектілер үшін 
пішін және мөлшер жеткілікті белгіге жатады, ал ауылшаруашылық 
алқаптарда дешифрлеуге олар жеткіліксіз.

Тікелей белгілердің ішінде толығырақ ақпарат беретін көрін- 
істің түр-түсі жэне текстурасы. Қазіргі уақытта текстуралық 
белгілер орманды автоматты дешифрлеу кезінде, әсіресе, екпе 
ормандардың таксациялық көрсеткішін анықтауда кеңінен қолда- 
нылады.

Аналогті техникалық құралдардьщ көмегімен фотографиялық 
көріністі тікелей өңдейді, сондай-ақ, аналогті түрмен берілген 
сканерлік бейне көріністі өңдейді. Сандық құралдарға қарағанда 
бұндай құралдармен өңдеу тез жэне арзан. Аналогті қүралдар 
арнайы қүралдар қатарына жатады.

Гибридті техникалық құралдар сандық жэне аналогті құрал- 
дардың басым жағын алған. Көріністі алдын-ала өзгерту аналогті 
құралдармен орындалып, одан әрі өңдеу сандық түрмен жүргізілуі 
мүмкін.

Қазіргі уақытта кеңінен тараған және тиімді қүралдарға сандық 
аспаптар жатады. Оператордың негізгі міндеті берілгендерді өңдеу 
процесін басқару. Дешифрлеу белгілерінің ақпараттығын сараптау 
негізінде оператор нақтылы есептер үшін эталондық дешифрлеу 
белгілерін қүрады жэне оны компьютерге енгізеді. Берілгендерді 
өңдеу барысында маман бағдарламаны және белгілер топтамасын 
түзетеді. Тікелей интерпретациялық шешімді компьютер қабыл- 
дайды.
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Бақылау сұрақтары

1. Объектіні тікелей зерттеп many кезінде адам оларды әр түрлі 
цашыцтыцтан цараганына қарамастан объект туралы ацпарат алады. 
Сондыцтан, сурет масштабыныц кішіреюіне царамастан сурет бойынша 
зерттеп many объектілері туралы ацпараттарды толыц алады. Суреттіц 
масштабы кішірейген сайын шешілетін есептердіц толыцтыгы жэне 
сенімділігі артатын саланы атаңыз?

2. Ірі масштабты суреттерге цараганда майда масштабты суреттер- 
де анагүрлым жетік шешілетін ауылшарушылыц мақсатындагы есептерді 
атауга болама?

3. Аэро және гарыштыц фотосуреттердің масштабы кішірейген 
сайын ацпарат тыгыздыгы өзгереді. Осы цүбылыстың себебін түсіндіріңіз?

4. Дешифрлеу белгілерінің цайсысын ақпаратты толыцырац береді деп 
айтуга болады? Дешифрлеудіц жеке есептерін шешу кезінде белгілердің 
ацпараттыгын багалау алшацтыгы бола ма?

5. Аэро жэне гарыштыц түсіріс процесінде керек белгілердіц ацпарат- 
тыгын өсіруге болама? Бүл есептіц шешужолдары цандай?

6. Аэро жэне гарыштыц түсіріске дейін көрініс өцін дешифрлеу белгісі 
ретінде багалауга бола ма? Бүны цандай берілгендер бойынша істеуге 
болады?

7. Объект-индикаторлардың табигатпен байланысын жэне олардыц 
көмегімен дешифрлеу объектлерінің сандыц шамасын багалауга бола ма? 
Бұны цалай істейді? Индикациялыц жолмен дешифрлеу есебін дүрыс шеиіу 
үшін алынган баганы цалай цолданады?

8. Бір суреттіц ацпараттыгы екінші суретке цараганда жогары, ал 
дешифрлеу багасы одан томен болуы мүмкін бе? Егер болса, ол цандай 
жагдайда болуы мүмкін және бүндай кезде цандай суретті артыц көру 
керек?

9. Нацты дешифрлеу есептерін шешу үшін фотокөріністіц оптималъ 
үлкейтуін цалай аныцтайды?

10. Өткен гасырдыц алпысыншы жылдарында адам көзінің көру 
цабілетіне царай объект белгілерін тану жүйелері аныцталды. Қазіргі 
интерпретациялыц автоматты жүйелер сияцты объекттіц бөлек белгі- 
лерін емес объекттің толыц белгісін талдады. Неліктен бүндай жүйелер 
аэро және гарыштыц суреттерді автоматты дешифрлеуде цолдану 
таппады?

11. Автоматты дешифрлеу тәсілдеріне арналган суреттерге цандай 
талаптар цойылуы керек? Түсіріс кезінде бүндай пгалаптар цалай орын- 
далады?

12. Текстура көбірек ацпарат  беретін белгілерге жатады. Бүл белгіні 
цандай объектлерді аныцтауда жиірек цолданады жэне оныц дүрыстыгы 
цандай?
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6. АЭРОФОТОСУРЕТТЕРДІАУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ
ДЕШИФРЛЕУ

6.1. Ауылшаруашылық дешифрлеудің міндеті және құрамы

Ауылшаруашылық дешифрлеу план және карта жасау үшін 
қолданылады. Олар аудандық планировка, ауылшаруашылық emu- 
pic территорияларын ұйымдастыру, шаруашыльгқаралық жэне ішкі 
шаруашылық жерге орналастыру, жер ресурстарын басқару жэне 
тізу, суландыру жүйелерін жобалау, агроормансуландыру және 
эрозияға қарсы шаралар жобалау, жер бөліп беру, тұрғын елді қайта 
жаңарту жэне жаңа ауылдық елді мекенді жобалау, жол жобалау 
жэне де басқа жұмыстарда қолданылады. Ауылшаруашылық план- 
дар мен карталар жерге орналастыруды жобалау жэне жер кадастр- 
ында қолданылатын топырақ жэне геоботаникалық карталарды 
қүру үшін негіз болады.

Осы аталған жұмыстар тізімін орындау үшін ауылшаруашылық 
карталары мынадай талапқа сай болуы керек:

-топографиялық мәліметтердің көлемі арнайы ауылшаруашы- 
лық ақпаратты жеткілікті дәлдікпен қамтамасыз ететіндей болуы 
керек, далалық тексеріс кезінде жергілікті жерде оңай бағдарлай- 
тын, жобалық шешімдерді дұрыс қабылдауға, жобаны жер бетіне 
тез жэне дәл шығаруға мүмкіндік беретіндей болуы керек;

-арнайы ақпарат көлемі барлық айтылған талапқа сай болуы 
керек. Ауылшаруашылық пландар мен карталарға пайдалану жері- 
нің толық шекарасын жэне ауылшаруашылық алқаптардың сипат- 
тамаларын түсіреді.

Арнайы ақпараттық жүктеменің құрамы, оның толықтығы жэне 
көрсету дэлдігі қүрастырылатын план мен картаның нақты мінде- 
тіне қарай өзгеруі мүмкін. Суретке түсіруде шартты белгілермен 
картада көрсете алмайтын ақпараттарды алуға болатындығы бел- 
гілі. Мысалы, өңнің (түстің) өзгеруіне қарай картада көрсетілмейтін 
егістіктегі микроойпаттарды, ауылшаруашылық алқаптардағы эро- 
зиялық процестерді айтуға болады. Бұндай жағдайда дешифрлеудің 
егжей-тегжейлігі өзгереді, өйткені фотокөрініске шартты белгілерді 
салу кейде фотокартаның ақпараттығын төмендетеді.

118



6.2. Ауылшаруашылық объектлерді дешифрлеу 
және олардың белгілері

Ауылшаруашылық дешифрлеудің ең маңызды объектілеріне 
пайдалану жерінің шекарасы, тұрғын ел және мемлекеттік қордағы 
жерлер, сондай-ақ суарма жэне құрғатылған жерлердің шекарасы 
жатады. Дешифрлеуде шекаралар айрықша объектілерге жатады. 
Шекараның жер бетіндегі орнын межелік белгілер көрсетеді. Тек, 
кейбір жағдайда шекара жер бетінің топографиялық элементтері- 
мен сәйкес келгенде межелік белгі қойылмайды. Ондай шекаралар 
өзеннің жағасы, орман жолағы, жол жиегі жэне тағы басқалармен 
белгіленеді. Сондықтан, шекараны дешифрлеу керек болса межелік 
белгілерді сараптауға тура келеді. Олар аэросуреттерде ашық нүкте 
ретінде көрінеді, сондықтан межелік белгілердің көрінісі дешифр
леу материалдарында кездейсоқ болмауы тиіс. Олардың шамамен 
орналасу жерлерін білу керек. Егер межелік белгілер аэрофото- 
түсірістің алдында айқындалса (әкпен, үгіндімен және т.б.), оны 
табу жеңілдейді.

Егістікке ауылшаруашылық егінге арналған жерді жатқызады. 
Ол өңделіп егіске немесе көп жылдық өсімдіктерге арналады. 
Егістікке айдалған жерлер де жатады. Шабындық пен жайылымдар, 
түбегейлі жақсарту мақсатында айдалған жерлер егістікке жатпай- 
ды. Егістікті ауылшаруашылық дешифрлеудің ерекшелігі оны 
сапалақ сипаттамалары бойынша анықтау. Егістіктер суарма 
жүйелермен, жайма суландыру егістіктері, кептірілген, суарма, 
богар жерлер (қолдап суарылмайтын), таза, тастармен ласталған 
болып бөлінеді. Күріш егістіктері, теплицалар, парниктер мен 
оранжереялар бөлек көрсетіледі. Егістіктердің негізгі дешифрлеу 
белгілеріне шекараларының айқындылығы және танаптардың 
белгілі геометриялық пішіндері жатады. Егістіктің түсі жеткілікті 
белгі бола алмайды, өйткені егістіктің өңі уақыт өткен сайын 
өзгеріп отырады және бір суреттің өзінде егістік өңі эр участкеде эр 
түрлі болуы мүмкін.

Егістікті дешифрлеу кезіндегі көбірек кездесетін кателер: егіс- 
тіктің кейбір участкелерін залежге немесе түбегейлі жақсарту 
мақсатында айдалған шабындықтар мен жайылымдарды егістікке 
жатқызу.
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Залежге бір жылдан астам ауылшаруашылық дақыл егілмеген 
бұрынғы егістік жер участкесін жатқызады. Дешифрлеу кезінде 
залеждер таза, тастармен ласталынған, бұта өсіп кеткен, бұрынғы 
күріш танаптары (чектер), богарлық (қолдан суарылмайтын) болып 
бөлінеді. Жайып суландырылатын залеждер суару жүйелерімен 
бірге бөлек көрсетіледі.

Егістік пен залеждің дешифрлеу белгілері өте жақын, бірақ, 
уақыт өткен сайын өңдеуді доғару белгілері пайда бола бастайды. 
Көбінесе бұларды жанама белгілері арқылы анықтайды.

Шабындыща мал азығын дайындайтын жерді жатқызады. 
Дешифрлеу кезінде шабындық суармалы, құрғақ жэне шалшық- 
танған болып бөлінеді. Олар таза, төмпешіктермен жабылған, бұта 
өскен болып келеді.

Оның пішіні және мөлшері белгісіз, бірақ олардың шекаралары 
егістіктің, орманның, залеждің шекаралары болып келеді, сондай- 
ақ, топографиялық элементтер өзен, жылға, жолдар, т.б. болады. 
Шабындықтың сапалық сипаттамаларына қарай текстурасы өзге- 
реді. Сурет шөп шабу кезінде немесе шөпті тасығанға дейін 
түсірілген болса, оны ең жоғарғы сенімділікпен ажырата алуға 
болады.

Шабындықты дешифрлеу кезінде негізгі рөл атқаратын оның 
жанама белгілері. Мысалы, мал айдап апаратын жердің болмауы 
немесе малды тұрақты жаю белгілерінің жоқтығы.

Жайылымга тұрақты мал жаятын немесе мал жаюға жарамды 
жерлерді жатқызады. Ол шөп оруға, егіске немесе залежге пайда- 
ланылмайды. Жайылым жайылма (көктемде өзен суы жайылған 
жер), құрғақ және шалшықтанған болып бөлінеді. Шөл және 
шөлейт жерлерде жайылым өсімдіктердің өсуіне жэне пайдалану 
мезгіліне байланысты бөлінеді. Суармалы және кептірілген жайы- 
лымдар бөлек көрсетіледі. Жайылымда қоралар жэне барлық 
арнайы құрылыстар дешифрленеді.

Жайылымның да шабындық сияқты тура дешифрлеу белгілері 
болмайды. Оларды көбінесе жанама белгілері арқылы біледі. 
Мысалы, тұрғын елге қараған орны, арнайы құрылыстардың болуы 
(мал қора, ферма), мал жүретін жолдар, суат, т.б.

Көп жылдыц көіиеттер — ағаш, бұта және жеміс-жидек немесе 
техникалық шикізат (шай, эфир майы, т.б.) алуға арналған көп 
жылдық екпе көшеттерге бөлінетін жер учаскесі.
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Жеміс бақтары, жүзімдіктер, жидектер, тұттар, питомниктер 
бөлек дешифрленеді. Көп жылдық көшеттердің негізгі дешифрлеу 
белгілеріне көрініс текстурасы жатады. Дешифрлеу ауданындағы 
көшеттердің түрлері белгілі болса және эталондық суреттер қол- 
данылса көшеттерді камералдық жағдайда айырып тану мүмкіндігі 
өте жоғары болады.

Ауылдьщ түргын елдерді дешифрлеудің өзіндік ерекшеліктері 
бар. Заңды шекаралары бар және шындыққа сәйкес болса, оларды 
дешифрленетін материалдарға түсіреді. Түрғын елдегі жеке қүры- 
лыстар квартал бойынша жалпы контурмен біріктіріледі. Квартал 
ішіндегі бөлек түрған қүрылыстар дешифрленбейді. Квартал 
бойынша ішкі егжей-тегжейсіз мекен-жай участкелері бақшаның 
шартты белгісімен көрсетіледі. Жалпы мекен-жайға бөлінген 
массивтің жеке меншікке берілмеген жерлері бөлек көрсетіледі. 
Көрініске түсініктеме жазады және шартты белгілермен нақты 
пайдалануын көрсетеді. Бөлінген квартал шекаралары көшелерді, 
өту жолдарын жэне алаңдарды қүрады. Қоғамдық шаруашылық 
құрылыстар және олардың шекаралары белек көрсетіледі.

Елді мекенде ауылшарушылық алқаптар және топографиялық 
объектілер (өзен, орман, бұталар, саяжайлар, скверлер және басқа- 
лар) дешифрленеді. Сондай-ақ, ауыл, бұрынғы елді мекендер, елді 
мекеннен тыс жерде орналасқан шаруашылық құрылыстар (дала 
қостары, қоймалар және т.б.) дешифрленеді. Бүл объектілерді 
көрсету түсіндірме жазулармен қоса жүреді.

Елді мекеннің элементтері - көшелер, алаңдар, өту жолдары, 
жеке мекен-жай жерлері камералдық дешифрлеу, әсіресе стереоско- 
пиялық шолу кезінде оңай анықталады. Көптеген қоғамдық 
шаруашьшық объектлері жанама белгілердің көмегімен жоғарғы 
сенімділікпен ажыратылады. Мысалы, мектеп -  территориядағы 
спорт алаңының барлығымен анықталады. Бүндай белгі байланыс 
бөлімдерінде, аудан немесе ауыл экімшіліктерінде болмайды. 
Оларды танып білуге басқа қосымша материалдар қолданылады.

Орман -  ауылшаруашылық дешифрлеу кезінде ағаштар тұқым- 
ға бөлінбейді. Жас ағаштар, жабайы жеміс ағаштары, сексеуіл 
учаскелері бөлек көрсетіледі. Орманда шабылған немесе қүлаған 
ағаштар, жас ағаштар, бұталар бөлек белгіленеді.

Eric танаптарын қорғайтын орман жолақтары, суару каналдар- 
ының бойындағы қорғаныс екпелер, жол бойында егілген ағаш
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жэне бұталар дешифрленеді. Орманның жэне бұталардың негізгі 
дешифрлеу белгісі фотокөрініс текстурасы. Текстура сипаттамасы 
жэне екпе биіктіктері бойынша жетілген орманды жас орманнан, 
екпе ағаштарды бұталардан ажыратуға болады. Екпе биіктіктерін 
олардың көлеңкелері бойынша немесе стереоскопиялық моделден 
анықтайды. Орманның ішінен ағашы кесіліп салынған жолдар мен 
шекаралар және орман ішіндегі жолдар оңай ажыратылады. Орман 
жолақтары жэне қорғаныс орман екпелері тура белгілері бойынша 
стереоскоп көмегімен жақсы анықталады.

Ауылшаруашылық дешифрлеу кезінде барлық жолдар көрсе- 
тіледі. Егер жолдың бөліп беру жолағы болса, онда фотокөрініске 
оның шекарасын салады. Шекара шегінде жол астында жатқан 
жерлерді, сондай-ақ ауылшаруашылық дешифрлеуге жататын бар- 
льщ объектлерді көрсетеді. Егер бөліп беру жолағының шекарасы, 
план масштабы бойынша, жолдың шартты белгісіне 0,5 мм жақын 
болса, онда шекараны көрсетпейді, тек дешифрленетін материал- 
дарда бөліп беру жолағының енін көрсетеді.

Жол бойындағы барлық құрылыстар жалпылай көрсетіледі. 
Бекет, айырық жэне басқа жол қызметінің шекаралары дешифр- 
ленетін материалдарға геодезиялық мэліметтер бойынша салынады, 
егер ондай мэліметтер болмаса, нақты жағдайын түсіреді.

Жол бойындағы барлық көлік жэне жаяу жүретін көпірлер, су 
өткізетін құбырлар дешифрленеді. Жолдардың жанама белгілерін 
басқа сызықтық құрылыстардың жанама белгілерімен шатастыру 
мүмкін емес. Мысалы, тас жолды каналмен немесе далалық жол- 
дарды жылғалармен. Ірі масштабтағы аэрофототүсірісте темір 
жолдарды тура белгілерімен анықтауға болады, яғни темір жол 
төсемі және қызметтік құрылыстар бойынша. Көпірлер және 
өткелдер тура белгілері арқылы дешифрленеді. Жол су өткелін 
кесіп өткенде көпір болмаса, онда су өткізгіш құбырдың бар екенін 
білдіреді.

Гидрографиялық обьектлерді ауылшаруашылық дешифрлеу 
кезінде барлық табиғи және жасанды суаттардың жаға сызықтарын, 
гидротехникалық құрылыстарды (арналар, ашық жэне жабық 
коллекторлар, арықтар, жер асты жэне жер беті су құбырлары, 
құдықтар, т.б.), сондай-ақ бұлақтарды және кеуіп қалған орларды 
көрсетеді. Егер су бетінің ені план масштабында көрінбейтін болса,
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онда шамамен эр 1 дм аралықтан судың орташа енін метрмен 
көрсетеді.

Су объектілері тура белгілері арқылы, әсіресе түрлі-түсті аэро- 
фотосуреттерде жақсы дешифрленеді.

Өзеннің бойында бөгет, дамбалар, өткелдер, кемежай құрылыс- 
тарын және шекараларын, сорап станцияларын, шығыр, диірмен 
жэне т.б. көрсетеді. Өзендермен каналдарда стрелкамен судың ағу 
бағытын көрсетеді. Су объектілері тікелей белгілері бойынша өте 
жоғарғы сенімділікпен анықталады.

Ауылшаруашылық дешифрлеу кезінде барлық ауылшаруашы- 
лық өндіріске жатпайтын жерлерді: қүмдар, тастақтар, тақырлар, 
сор жерлер, өндіріс өнімдерімен ластанған участкелер, қазба 
байлық өндіру орындары, топырақ қабаты бүлінген, т.б. жерлерді 
көрсетеді.

6.3. Ауылшаруашылық дешифрлеу сапасына қойылатын талап

Аэрофототүсіру материалдарын дешифрлеу кезінде масштаб- 
тары 1:10000 және 1:25000 ауылшаруашылық пландарды құрастыру 
үшін жағдай элементтерін салу дәлдігіне қойылатын талап:

-объект контурлерінің анық шекараларын салу қатесі көрініске 
қарағанда 0,2 мм аспауы керек;

-контурлердің анық емес шекараларын түсіру дәлдігі 1,5 мм 
аспауы керек (мысалы, қүрғақ және суланған шабындықтар немесе 
жайылыммен шабындық шекаралары);

-қүралмен дешифрлеу материалдарына түсірген контурлік 
бақылау шекараларының қатесі 0,3 мм аспауы керек.

Жағдай элементтерінің план масштабы бойынша аудандары: 
-егістіктер, суармалы жерлердегі көп жылғы екпелер (көшет- 

тер) жэне жайылым дақылдары -  2 мм2 аспаса;
-суарылмайтын жерлерде осындай элементтер -  4 мм2 аспаса; 
-қалған ауылшаруашылық алқаптар үшін -  10 мм2 аспаса; 
-сапалық белгілері бөлек ауылшаруашылық алқаптар, сондай- 

ақ ауылшаруашылыққа жатпайтын жерлер үшін -  50 мм2 аспаса;
-жалпы массивтегі ағаш және бүта өсімдіктерінің сипаттама 

айырмашылығы -  100 мм2 аспаса іріктеу барысында дешифр- 
ленбейді.
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Көлдер, көлшіктер және суаттар аудандарына қарамай дешифр- 
ленеді. Көлдегі аралдың ауданы 5 мм2 асса көрсетеді. Бөлек жаңғақ 
және тұт ағаштары көрсетіледі, ал қалған ағаштар егістікте ғана 
көрсетіледі. Егістіктегі жыралардың ұзындығы 5 мм асса көрсе- 
тіледі, ал басқа жағдай элементтерінің ұзындықтары 10 мм асса 
көрсетіледі.

6.4. Ауылшаруашылық дешифрлеудің дайындық жұмыстары 
және дешифрлеу технологиясы

Қазіргі уақытта ауылшаруашылық дешифрлеу көбінесе аралас 
тәсілмен жэне мынадай кезекпен жүргізіледі:

1) дайьгадық;
2) камералдық дешифрлеу;
3) далалық түзету және дешифрлеу нәтижелерін бақылау;
4) материалдарды безендіру және тұтынушыға өткізу.
Дайындық кезеңде түсіру жұмыстарының жалпы техникалық-

экономикалық негіздемесін (ТЭН) қүрастырады жэне тұтынушы- 
мен келісім жүргізеді. Ол үшін картографиялық ауданның физика- 
лық-географиялық және экономикалық ерекшеліктерін жэне карта 
мен планды жаңартудың немесе құрастырудың техникалық шартын 
оқиды. ТЭН негізінде дешифрлеу үшін дайындық жұмыстар 
жүргізеді. Аралас дешифрлеу сапасы осы жұмыстардың мұқият 
орындалуына байланысты болады.

Дайындық кезеңде картографиялық, инженерлік-экономика- 
лық, заңдық мәліметтер мен материалдарды жинау, жүйелендіру, 
сараптау және пайдалануға дайындау жұмыстарын орындайды. 
Бұндай материалдарға:

-пайдалану жерінің аудандық картасы;
-дешифрлеу территориясындағы пайдалану жерінің негізгі тізі- 

мі, бүл территорияда орналасқан басқа жер пайдаланушылардың 
аты жэне орналасу ауданы;

-жер пайдаланушының жерді пайдалану жөніндегі жерге орна- 
ластыру планынан алынған мемлекегтік акт көшермесі, сондай-ақ 
шекара пункттерінің координата ведомосі және шекараның өзгеруі 
туралы мәліметтер;

- фотокарталар немесе өткен жылдардағы дешифрлеу матери-
алдары;
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-дайындық жұмыстарды орындау кезіндегі жер экспликациясы;
-суармалы жерлердің планы және ондағы қүрылыстар, суар- 

малы жерлердің инвентаризациялық материалдары;
-соңғы шыққан ірі масштабтағы топографиялық карталар.
Барлық материалдар аудандық жерге орналастыру қызметінің 

өкілімен бекітіледі. Жұмыс істеу ауданына суреттерді таңдайды 
және олардың дешифрленуін сараптайды. Сараптау кезінде сурет- 
терді үлкейту керектігі анықталады. Сурет масштабы көріністен 
керек ақпаратты алуды қамтамасыз ететіндей болуы керек.

Жиналған материалдарды сараптау барысында дешифрлеу 
жұмыстарын жүргізу туралы шешім қабылдайды. Бұл шешімде 
орындаушылардың құрамын, жүмыс істеу ауданының ерекшелік- 
терін жэне күрделілік категориясын, камералдық дешифрлеу 
технологиясы жөнінде тиісті ұсыныстар, далалық тексеру, сапасын 
бақылау жэне дешифрлеу нәтижелерін безендіру, жұмысты орын- 
дау мерзімін көрсетеді. Содан соң орындаушыға жүмыс істеу 
көлемі туралы тапсырма беріледі.

Жұмыс ауданының шекарасын көк тушпен, орындаушының 
жұмыс учаскесінің шекарасын қара тушпен сызады. Жұмыс ауда- 
ныньщ төменгі жағьша дешифрлеу уақытын, орындаушының аты- 
жөнін жэне жұмысты тексеруші мен қабылдаушының аты-жөні 
жазылатын штамп қойылады.

Дешифрлеуді пайдаланылатын жердің шекарасын түсіруден 
бастайды. Түсіру кезінде мынадай жағдайлар болуы мүмкін:

1. Межелік белгілер жер бетінде сақталған және суретте жақсы 
көрінеді.

2. Межелік белгілер жер бетінде сақталған, бірақ, суретте 
көрінбейді.

3. Межелік белгілер жер бетінде сақталмаған.
Бірінші жағдайда белгілердің орнын суретте тесіп дешифрлеу 

кезінде белгі ретінде пайдаланады.
Екінші жағдайда белгілерді геодезиялық тәсілдермен суретке 

түсіреді.
Үшінші жағдайда белгі орнын геодезиялық тэсілдермен қалпы- 

на келтіреді немесе шекараны далада көрші пайдалану жерлерінің 
көрсетулерімен дешифрлейді. Егер пайдаланылатын жердің нақты 
шекарасы мемлекеттік актмен бекітілген шекарамен сэйкес бол- 
маса, дешифрлеу материалдарына екі шекараны да түсіреді. Каме-
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ралдық жағдайда анықталған шекаралар тушьпен сызылады. 
Камералдық жағдайда шекараларын түсіру мүмкіндігі болмаған 
учаскелерді далада дешифрлейді. Елді-мекен шекараларын олар- 
дың нақта орынына қарап түсіреді. Егер елді-мекен нақты шека- 
ралары заңды шекарамен сәйкес болса, оларды дешифрлеу матери- 
алдарында біріңғай қызыл тушпен сызады. Болмаған жағдайда -  
пунктир сызықпен сызады.

Орындаушы жүмыстың соңында дешифрлеу бойынша Ісқағаз 
құрастырады. Оған дешифрленген материалдарды және инструк- 
цияларда қалыптасқан тізімге сәйкес құжаттарды тігеді. Аяқталған 
жұмысты бас жерге орналастырушы немесе бас инженер істелген 
жұмыс орнына шығу арқылы қабылдайды. Қабылдау кезінде 
дешифрлеу нәтижелерінің инструкция талабына сәйкестігін анық- 
тайды, сондай-ақ дешифрлеу нәтижелерін сызу сапасына, керек 
құжаттардың түгелдігіне және рәсімдеу дұрыстығына көңіл бөлі- 
неді. Дешифрлеу нәтижелерінің толықтығын және дұрыстығын 
далада іріктеп тексереді. Табылған кемшіліктер орындаушымен 
жөнделеді. Одан эрі орындалған жұмысты институт басшысымен 
немесе техникалық бөлім өкілімен акт рәсімдеу арқылы қабыл- 
данады.

6.5. Топографиялық объектілерді дешифрлеу

Ауылшаруашылық дешифрлеу топографиялық дешифрлеумен 
қатар жүруі мүмкін, сондықтан оның ауылшаруашылық дешифр- 
леуден негізгі айырмашылықтарын қарастырайық.

Топографиялық дешифрлеу кезінде аудан, облыс жэне респуб
лика шекараларын көрсетеді, ал жер пайдаланушылар шекаралары 
дешифрленбейді.

Егістік түрлерге бөлінбей дешифрленеді, тек күріш алқаптары 
бөлек көрсетіледі. Залежь егістік контурына кіреді. Парниктер 
дешифрленеді.

Жайылымдар мен шабындықтар бір топқа қосылады, яғни 
шалғын ретінде көрсетіледі. Олардың ішінде аласа шалғын және 
биік шалғын (1 м жоғары) участкелері бөлек көрсетіледі.

Көп жылғы өсімдіктерді топографиялық дешифрлеу ауылшару- 
ашылық дешифрлеумен бірдей, бірақ, бүл жерде суармалы және 
кептірілген участкелер бөліп көрсетілмейді.
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Елді-мекендегі құрылыстар, егер шартты белгілердің аралары 
картада 0,3 мм асса бөлек көрсетіледі. Олар тұрғын жэне тұр- 
майтьш үйлерге, сондай-ақ отқа төзімді және төзімсіз болып 
бөлінеді эрі олардың нақты орындары көрсетіледі. Әсіресе, бағдар- 
лау функциясын орындайтын отқа төзімді ғимараттардың орнын 
дәл көрсетеді. Елді-мекен сыртында орналасқан барлық құрылыс- 
тар көрсетіледі. Бұзылған жэне жартылай бұзылған құрылыстар, 
бейіттер, омарталар дешифрленеді. Елді-мекен атауларының асты- 
на тұрғын үйлердің саны көрсетіледі.

Ағаш егістерін (ормандарды) дешифрлеу кезінде піскен орман, 
ергежейлі орман, жас орман, екпелер және питомниктер бөлек 
көрсетіледі. Олардың барлығы қылқан жапырақты, жапырақты 
жэне аралас болып бөлінеді. Жазумен ағаштардың негізгі түрін 
көрсетеді жэне санмен ағаштардың орташа биіктігін, орташа 
жуандығын жэне ағаштардың орташа арақашықтықтарын белгі- 
лейді. Жас екпелер, орман питомниктері жэне орман жолақтары 
ағаштардың орташа биіктіктерімен сипатталады. Бұталардың түр- 
лерін жэне олардың орташа биіктіктерін тоғай контурында 
көрсетеді. Бағдар функциясын атқаратын бөлек ағаштар барлық 
уақытта дешифрленеді.

Автомобиль жолдары, автострада, жақсартылған шоссе, шоссе, 
жақсартылған қара жол, ауыл арасы жолы (сүрлеу), далалық жэне 
орман болып бөлінеді. Сондай-ақ, сирек қоныстанған және жетуге 
жолы қиын аудандардағы керуен жолдары, жаяу жолдар, қысқы 
жолдар дешифрленеді. Автострада жэне шоссе жолдарының шарт
ты белгілері жол қабаттарының материалдары және жолдың ені 
туралы мәліметтермен қоса жүреді. Қара жолдардың шартты 
белгілерінде жүргінші жол енін көрсетеді.

Жолдардың қиылысқан жеріндегі көпірдің биіктігін және енін, 
сондай-ақ астындағы жолдың енін көрсетіп дешифрлейді. Темір 
жолдарды дешифрлеу кезінде жолдың санын, бекеттік ғимараттар- 
ды, бағдаршам (светофор) жэне семофорларды көрсетеді. Тар 
табанды және жинамалы темір жолдар бөлек дешифрленеді.

Гидрографиялық объектлер мен ғимараттарды топографиялық 
дешифрлеудің ерекшеліктері өзендерде судың ағыс жылдамдығын 
және өзендегі көпір материалын көрсетеді. Көпірдің ұзьшдығын, 
енін, жүк көтергіштігін және су деңгейінен биіктігін жазады. 
Дешифрлеу материалдарында өткелдердің сандық және сапалық
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сипаттамаларын (тереңдігін, ұзындығын, судың ағу жылдамдығын, 
түбінің қаттылығын) көрсетеді. Сондай-ақ, паромның жүк көтер- 
гіштігін, канал енін жэне тереңдігін, шлюздің камера санын жэне 
ұзындығын, плотинаның материалын, т.б. дешифрлеу материалда- 
рында көрсетеді. Ми батпақты және сорды өткізгіштігіне қарап 
бөледі.

Топографиялық дешифрлеу кезінде қосымша геодезиялық тор 
пункттерін, байланыс жэне электр желісін, газ және мұнай құбыр- 
ларын, жанармай қоймаларын, жанармай құю бекеттерін, трансфор- 
маторлық будкаларды және т.б. көрсетеді.

Бақылау сүрақтары:

1. Ауылшаруашылыц жэне топографиялыц мақсатта орындалган кар- 
талар угиін дешифрлеу цүрамына цойылатын талаптарды салыстырыңыз.

2. Ауылшаруашылыц жэне топографиялыц мацсатта орындалган 
дешифрлеуде аэрофототүсірістің жагдайына жэне параметрлеріне цойы
латын талаптардыц өзгешеліктері барма?

3. Ауылшаруашылыц дешифрлеу кезінде ацпараттардың генерализация 
(жалпылау) нормаларын дифференциациялау керектігін негіздеңіз.

4. Дайындыц кезецінде жиналатын цосымша материалдар дешифрлеу 
процесінде цандай рөл атцарады?

5. Камералдыц ауылшаруашылыц дешифрлеудің сенімділігін болжауга 
бола ма? Әр түрлі объектлер үшін болжау бірдей бола ма? Қандай 
мәліметтерге сүйеніп болжау ж асауга болады?

6. Аэрофототүсіріс параметрлеріДжэне Н  ецбек өнімділігіне эсер ете
ме?

7. Ірі масштабтагы пландарды цүру үшін елді мекендердің аэрофо- 
тосуреттерін дешифрлеу кезінде ецбек өнімділігіне жэне нәтиже дэлдігіне 
аэрофототүсіріс параметрлері fk жэне Н  эсер ете ме?

8. Ауылшаруашылыц дешифрлеу мен топографиялыц дешифрлеудің 
айырмашылыгы барма? Бар болса олардыц ерекшеліктері неде?

9. Ірі масштабтагы елді-мекен планын цүру үшін аэрофотосуреттерді 
дешифрлеу ерекшеліктері неде? Ж ер асты коммуникациячарын цалай 
дешифрлейді?

10. Ауылшаруашылыц дешифрлеудің көбірек кездесетін цателерін 
атацыз. Бүл цателерді азайту жолдары цандай?
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7. АЭРОҒАРЫШТЫҚ ТҮСІРІС МАТЕРИАЛДАРЫН АУЫЛ 
ШАРУАШЫЛЫҒЫҢДА ПАЙДАЛАНУ

7.1. Контурлық және топографиялық карталарды 
дайындаудағы технологиялық құрылым

Аэрофототопографиялық жұмыстарды жүргізудің алдында тех- 
нологиялық құрылымды жасайды. Құрылымда жеке жұмыстардың 
кезегін және өзара байланысын анықтайды. Ол үшін планның 
масштабын және мазмунын, бедер қимасының биіктігін, жұмыс 
ауданының географиялық жағдайын, план жасау мерзімін, жаб- 
дықтау құралдары мен дешифрлеуші маманын және материалдарды 
фотограмметриялық өңдеуді анықтайды.

7.1-сурет. Фотоплан дайындаудың технологиялық құрылымы.

Технологиялық құрылым кейін өндірістік қаржы жоспарьш 
жэне жұмыс орындау кестесін құру кезінде жеке жұмыс түрлерін 
орындау жобасын жете зерттеу процесінде қолданылады. Нақтылы
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жағдайда технологиялық құрылымдардың кейбір ерекшеліктері 
болуы мүмкін. Бірақ, оларды дайындауда бірқатар типтік техноло- 
гиялық құрылымдар қызмет етеді. Солардың ішінде кеңінен 
тараған контурлік және топографиялық план дайындаудың екі 
технологиялық құрылымын қарастырайық. 7.1-суретте горизонтал- 
дарды топографиялық карталардан фотопланға көшіру жағдайьшың 
технологиялық құрылымы келтірілген.

Осы технологиялық құрылымның кейбір жұмыс түрлері құра- 
мына қысқаша тоқталайық.

Суреттерді пландық байланыстыру үшін геодезиялық негіз 
ретінде мемлекеттік геодезиялық тор пункттерін немесе арнайы 
құрылған геодезиялық торларды пайдаланады.

Дайындық жұмыстар кезінде барлық карталарды, анықтамалар- 
ды, географиялық жэне метереологиялық мэліметтерді жинайды. 
Мәліметтерді оқып талдау барысында аэрофототүсіріс параметр- 
лерін және негізгі жұмыстарды орындау технологиясын анық- 
тайды.

Контурлық фотоплан дайындау кезінде аэрофототүсіріс масш- 
табын, әдетте фотоплан масштабына қарағанда 3-5 есе кіші қылып 
қабылдайды. АФА камерасының фокус ұзындығы бұндай жағдайда 
көбірек алынады, өйткені суреттерді трансформирлеу жэне фото- 
план дайындау жұмыстары оңайланады.

Суреттерде белгі (опознак) ретінде алынатын нүктелер саны 
жер бетінде жеткіліксіз болса, онда түсіру аймағында қосымша 
нүктелерді маркалайды (белгі салады). Олардың координаталарын 
жэне биіктігін анықтайды.

Жоба жэне кесте дайындау кезіндегі пайдаланылатын негізгі 
құжаттар: тұтынушымен келісімге тұру, пландық картографиялық 
материалдар (геодезиялық торлар схемасы, координаттар каталогі, 
топографиялық карталар, жер пайдалану пландары, өткен жылдар- 
дағы фотоматериалдар т.б.), жаңа аэрофототүсіріс суреттері жэне 
фотомонтаж өнімдері, планды безендіру туралы редакциялық 
нүсқаулар.

Техникалық жоба құрастыру жоғары білікті маманға жүктеледі. 
Жобада әр жүмыстың еңбек жэне ақшалай шығындарын көрсетеді. 
Далалық және камералдық жүмыстардың әрқайсысының орындалу 
кестесін қүрастырады. Мысалы, суреттерді байланыстьфу, дешифр- 
леу, фотоплан дайындау, дешифрленген элементтерді суреттен
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фотопланға көшіру, план көшірмесін дайындау сияқты жұмыстар- 
дың орындалу мерзімін көрсетеді. Кестеде орындалу учаскесі жэне 
мерзімі көрсетіледі. Кесте далалық және камералдық жұмыстардың 
өзара байланысын анықтап, мамандарды тиімді пайдалануға, орын
далу мерзімін бақылауға жэне тұтынушыға өнімді уақытылы 
өткізуге мүмкіндік береді.

7.1- суреттегі көрсетілген технологиялық құрылымның артық- 
шылығы аэрофототүсіріс және далалық жұмыстарды бір жазда 
орындауға жэне осы календарлық жылда дайын өнімді шығаруға 
болады. Бұл технологиялық вариантта барлық жүмыстарды орын- 
дауға 4-6 ай уақыт кетеді.

7.2- суретте аналогті стереофотограмметриялық қүралдардың 
көмегімен таза ақ қағазға топографиялық карта немесе план 
жасаудың технологиялық қүрылымы келтірілген. Бұл құрылымның 
кемшілігі карта немесе план дайындау кезінде фотографиялық 
көрініс сақталмайды. Бүл, картаның ақпараттық толықтығын азай- 
тады. Егер фотокөріністі сақтау керек болса, онда оның техно- 
логиясы өзгереді.

7.2-сурет. Топографиялық карта дайындаудың 
технологиялық құрылымы.
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Екі суретте де келтірілген технологиялық құрылымдарды 
қолдану үшін бедер түсіру дәлдігін қамтамасыз ететіндей 
аэрофототүсіріс масштабын және түсіру биіктігін таңдайды.

7.2. Жаңа аэрофототүсіріс материалдарын қолдану арқылы 
план және карта жаңарту әдістемесі

Жер пайдалану планы және фотопландар уақыт өткен сайын 
ескіреді, яғни план көрінісі жер бетінің көрінісімен сәйкес 
келмейді. Өзгеру адам тіршілігінің салдарынан пайда болады. 
Ескіру көрсеткіші эр ауылшаруашылық зоналарда эр түрлі болады. 
Сол себепті жыл сайын жерге орналастыру жүмыстарының алдын- 
да фотопландарға керекті өзгерістерді енгізіп, түзету (корректи
ровка) жасап отырады. Түзету кезінде енгізілген жер жағдайын 
басқа түспен сызады. Біраз уақыт өткеннен соң фотоплан бетінде 
жөндеу көбейеді, оны оқып білу қиындайды, ондай кезде толық 
өзгерту қажет. Ол үшін фотопланды қайтадан жасайды.

Жер пайдалану планын өзгерту және жөндеу енгізу жиілігі 
оның мақсатына (жер ресурстарын тіркеу, шаруашылық жобасын 
қүрастыру, т.б.) жэне ескіру көрсеткішіне байланысты болады.

Фотопландарды жаңарту үшін фотограмметриялық тәсілдер 
қолданылса аэрофототүсіріс, дешифрлеу, пландық байланыстыру, 
суреттерді трансформирлеу жэне фотоплан қүрастыру сияқты 
жұмыстардан түрады. Бұл процестер оқулықта жеткілікті жазылған, 
сол себепті жер пайдалану планындарын және фотопландарды 
жаңартудың кейбір ерекшеліктеріне ғана тоқталайық.

Фотопландарды жаңарту үшін аэрофототүсірістің бойлығын 
80% жэне ендігін 40% жасайды және план масштабына қарағанда 
шамамен төрт есе кішірейтіліп жасалады, яғни бір аэрофотосурет 
болашақ фотопланды толық жабады. Үлкейту коэффициенті мына- 
дай формуламен есептеледі:

d
(7.1)К =

0.6 /
бұл жерде d-берілген масштабтағы 1:М планшет рамкасының 
орташа ені; /-аэрофотонегатив қабырғасының ұзындығы.

Кейде аэрофототүсіріс масштабын таңдау кезінде майда 
объектіні дешифрлеу мүмкіндігін ескереді. Аэрофототүсіріс масш-
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табы жэне суретке түсіру биіктігі мынадай формуламен анықта- 
лады:

т = К  М  жэне Н  = f k m (7.2)
бұл жерде /и-түсіру масштабы; /^-аэрофотоаппараттың фокус 
ұзындығы.

Суреттерді дешифрлеу камералдық немесе аралас тәсілдермен 
жүргізіледі. Далалық кезеңде кейбір тексеріп анықтау қиын болған 
объектілерді дешифрлейді.

Аэрофотосуреттерді далалық байланыстыруды толық жасамай- 
ды, өйткені кейбір нүктелерді (триангуляция, полигонометриялық 
пункттер, белгілер) суретте белгілеуге болады және стереоскопи- 
ялық құралдарда фототриангуляция жасау арқылы байланыстыруға 
болады. Трансформирлеу нүктелерінің координаталарын ескі мате- 
риалдарды пайдалана отырып, аналитикалық тэсілмен анықтайды. 
Трансформирлеу нүктелерінің координаталарын графикалық тэсіл-

0.5 мм
мен анықтайды, анықтау дәлдігі ус -  ~ о.29лш формуласы-

мен анықталады.
Жер пайдалану планын түзету геодезиялық немесе фотограм- 

метриялық тәсілдермен жүргізіледі.
Геодезиялық тәсілдерде жер пайдалану планын жер бетімен 

салыстыру арқылы қарапайым геодезиялық аспаптардың көмегімен 
қажетті түзетулерді планға түсіреді. Бүл тәсіл жеткілікті дәлдікті 
қамтамасыз етеді, бірақ көп уақытты қажет етеді.

Фотограмметриялық тәсілде ескірген жер пайдалану планын 
жаңа аэрофототүсіріс материалдарымен салыстыра отырып, болған 
өзгерістерді анықтап, дешифрлеп және далалық тексерістен кейін 
түзету планына түсіреді. Жер пайдалану планын фотограмме- 
триялық тэсілдермен түзетудің технологиялық құрылымы әр түрлі 
болуы мүмкін. Технологияны таңдау және жұмысты жүргізу әдіс- 
темесі фотограмметриялық қүралдар мен аспаптарға, өткен жыл- 
дардағы түсіріс материалдарының сапасына, жер бедеріне, жер 
жағдайының күрделілігіне жэне басқа да факторларға байланысты 
болады.

Аэрофототүсіріс жиілігі жерге орналастыру жұмыстары түрле- 
ріне жэне жер пайдалану планының ескіруіне қарай белгіленеді. 
Аэрофототүсірісті гиротүрақтандырушы аэрофотоқондырғының
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көмегімен және радиовысотомермен статоскоптың көрсеткіштерін 
белгілеу арқылы жүргізеді. Аэрофототүсіріс жүмыстарын жүргізу 
үшін ең қолайлы уақыт көктемнің соңы немесе жаздың басы, яғни 
негізгі ауылшаруашылық жұмыстардың біткен кезі.

Аэрофототүсіріс параметрлері өзгерген жер жағдайын түсіру 
тәсіліне байланысты белгіленеді. Дайындық кезеңде аэрофототү- 
сіріс, геодезиялық, картографиялық, жерге орналастыру және жер 
пайдалану территориясына анықтама материалдарды жинайды 
және сараптайды. Трансформирлеу үшін керекті нүктелердің коор- 
динаталарын ескі планнан графикалық тәсілмен анықтайды. Ол 
нүктелерді жаңа суреттерде тауып, орнын фотокөріністе теседі. 
Белгілеу дәлдігі суретте 0,1 мм, ал планда 0,2-0,3 мм аспауы керек.

Өзгерген жағдайды көшіру үшін қарастырылған тәсілдер 
жөнделген план сапасын төмендетеді, бірақ оларды қолдану үшін 
күрделі құралдар мен аспаптар керек болмайды жэне далалық 
жағдайда қолдана беруге болады.

7.3. Пландық аэрофотосуреттердің өлшеу қасиеттері

Көп жағдайда жерге орналастыру мамандары әр түрлі аудан- 
дарды анықгауда, ферма орнын таңдауда, планды жаңартуда, т.б. 
аэросуреттер қолданады. Пландық суреттердің өлшеу дәлдігіне 
эсер ететін факторларды қарастырайьщ. Аэрофотосурет масштабы- 
на негізінде аэросуреттің көлбеулігі және жер бедері эсер ететіндігі 
белгілі. Сондықтан, суреттерде сызықтардың үзындықтары жэне 
жер учаске аудандары бүрмаланады.

Аэросуреттердің көлбеулігіне байланысты оның өлшеу қасиет- 
теріне эсерін және өндірістік жағдайда көрініс масштабын анықтау 
тәсілдерін қарастырайық.

Тегіс жердің жеке жэне орта масштабын анықтау. Сурет 
масштабын суреттегі ұзындықтың жер бетіндегі сэйкес ұзындық- 
пен салыстыру арқылы анықтайды. Егер негізгі вертикаль бағыты 
белгілі болса, онда суреттің орта масштабын суреттің шетінен 
негізгі вертикаль бағытымен орналасқан екі базисті өлшеу арқылы 
анықтауға болады. Масштаб дәлдігін арттыру үшін екі базиске 
перпендикуляр бір-бір базистен өлшеп анықтайды. Көп жағдайда 
негізгі вертикаль бағыты белгісіз болғандықтан сегіз базис өлшейді 
(7.3-сурет). Ол үшін сурет ауданын төрт зонага бөледі. Әр зонада

134



суреттің шетіне жақын жерден шамамен өзара перепендикуляр екі 
базис таңдайды. Базис ұштары суретте жэне жер бетінде жақсы 
танымал нүктелер болуы керек. Базис ұзындықтары суретте 15-20 
мм кем, 30-35 мм ұзын болмауы керек. Суреттегі базис ұзындығы /, 
масштабтық сызғыш көмегімен өлшейді, ал жер бетіндегі Lt 
ұзындық өлшеу лентасымен немесе рулеткамен өлшенеді.

7.3-сурет. Суретгің жеке масштабын аньіқтау кезіндегі 
базистердің орналасуы.

Жеке масштаб формула бойынша анықталады:

»« в у -  (7.3)1 I
Әр зонада масштабтың орташа шамасы анықталады:

т3 = (т1+т2):2, (7.4)
бұл жерде mj жэне т2 -  зонадағы эр базис бойынша анықталған 
масштаб.

Суреттің орташа масштабы мынадай формуламен анықталады:
Z т з

т  °Рт ~ ~ } (7.5)
бұлжерде и -зо н а  саны.

Жер бедері күрделі суреттіц жеке масштабын анықтау. 
У часке ауданында сурет масштабының өзгерісін қарастырайық. Ол 
үшін сурет масштабының жер бетінің көлбеулігіне байланысты 
бұрмалануының аналитикалық байланысын пайдаланайық (7.4- 
сурет).
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7.4-сурет. Суреттегі көлбеу жер 
бетінің көрінісі.

Горизонталь суретте Р жер 
бетінің ОА участкесі горизонталь Е 
жазықтыққа v бұрышымен көлбеу 
жатыр делік. Жер бетіндегі L сыз- 
ығы суретте оа=оа0+аоа=10+Я бол- 
ады.

Жер бедеріне байланысты кес- 
індінің салыстырмалы қатесі осы 
сызық масштабыньщ салыстырмалы 
қатесін жеткілікті дәлдікпен анық- 

тайды. 7.4-суреттегі геометриялық құрылымға сүйене отырып, 
мынадай формула жазуға болады:

am SI г
*8°, (7.6)т I f t

бұл жерде г -  суреттің негізгі нүктесінен көлбеу учаскесінің орта 
нүктесіне дейінгі ұзындық; у^-аэрофотокамераның фокус ұзын- 
дығы.

(7.6) формуласы бойынша көлбеу бұрышының v қандай 
шамасында жер бетінің көлбеулігі әсерін ескермеуге болатынды- 
ғын есептеуге болады. Көлбеу бұрышының v әсері ffmim анық-
таудың графикалық дәлдігінен аспайтын болуы керек. Ә т іт = 1 /1 00 0/•
деп қабылдап, аламыз. /*=100 мм, г= 70 мм болса,

100 •  г
Vmax~l° б 0 Л а Д Ы .

Үиібүрыш масштаб туралы түсінік. Суреттің жеке немесе 
орта масштабының шамасы дөңгелек сан болмайды, сол себепті 
суреттен өлшенген ұзындықты сызғышқа салып анықтай салу 
қиын, есептеу жұмысын қажет етеді. Сондықтан, өндірісте үшбұ- 
рыш масштабын қолданады. Оны қалың ақ қағазға (7.5-сурет) 
немесе суреттің сыртына сызады.
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7.5-сурет. Үшбүрыш масштабы.

Үшбұрыш масштабты құрастыру техникасы мынадай. Қағазға 
ұзындығы 1000 м кесіндіні 1:10000 масштабта салады, яғни, 
масштаб бойынша 10 см болады. А нүктесінде ОА сызығына 
перпедикуляр тұрғызып, суреттің орта масштабында 1000 м өлшеп 
салады. Алынған нүктені О нүктесімен қосады. Содан соң ОА 
кесіндісін 1000 м бөліп, эр 100 м сәйкес нүктелерден ОА кесін- 
дісіне перпендикуляр сызады. Алынған үшбүрыш масштабтың 
көмегімен суреттен өлшенген үзындықты жер бетіндегі ұзындыққа 
ауыстыруға болады. Мысалы, масштабы 1:14950 суреттегі ас 
кесіндісінің жер бетіндегі үзындығы 535 метр болады.

7.4. Жер пайдалану шекарасын фотограмметриялық 
тәсілдермен байланыстыру

Жер пайдалану шекарасындағы геодезиялық мэліметтер жер 
пайдаланудың жалпы ауданын, жер пайдалану актсін дайындау, 
сыртқы шекара планын қүрастыру, басқа жер пайдаланушылардың 
шекараларын байланыстыру, ішкі жэне сыртқы шаруашылықтарды 
бөлу жұмыстарында пайдаланады. Сол себепті жер пайдалану 
планында міндетті түрде барлық шаруашылықтардың шекарала
рын, жолға бөлінетін жерлерді (авто және темір жолдар), құбырлар 
(мүнай-газ), мектеп, емдеу объектлері, бейіт, т.б. майда мекеме- 
лерді көрсету керек. Ауьшдық елді-мекендерді жоспарлау және 
жерлерін тіркеу мақсатында план дайындау кезінде үй жанындағы 
учаске шекараларын да көрсетеді. Шекара бүрылыстарының қатесі,
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жақын контурлік нүктелерге қарағанда план бойынша 0,3 мм дейін 
жіберіледі.

Ауылдық елді-мекендердің шекаралары, координаталары анық- 
талмаған жер пайдалану шекаралары және жер бетінде бекітілмеген 
нүктелерді дешифрлеу тәсілдерімен аэросуреттер материалдарында 
анықтайды жэне фотопландарда шартты белгілермен белгілейді. 
Межелік белгілермен бекітілген ауылшаруашылық және ауылша- 
руашылық емес жер пайдаланудың сыртқы шекараларын коорди
наталары бойынша түсіреді.

Дайындық жұмыс кезінде жер пайдалану шекарасы туралы 
барлық геодезиялық және жерге орналастыру материалдарын 
жинап, оны талдайды. Шекаралардың бүрылу бұрыштары төбеле- 
рін бекіткеннен соң сол нүктелердің үстімен теодолиттік жүрістерді 
жүргізу арқылы координаталарын анықтайды. Содан соң, камерал- 
дық жағдайда, бүрынғы істелген жүмыстардьщ сапасын тексереді, 
яғни көршілес жер пайдалану учаскелерінің аттас пунктері арасын- 
дағы ұзындықтарды салыстырады. Ол үшін міндетті түрде үш жэне 
одан да көп көршілес жер пайдалану учаскелеріне ортақ пункттер 
болуы керек. Егер бұл пункттердің арасындағы үзьшдық 4-5 км 
асса, онда аралық пункттерді алады. Көршілес жер пайдалану 
пункттерінің координаталары әр түрлі координаталар жүйесінде 
берілген болса, олардың арасындағы ұзындықтар мына формула- 
мен анықталады:

Z,, = д/ а Х  f + AY,2 ; Ьг -  -у/ДХі + АҮ22 (7 .7)
бүл жерде ЛХ  жэне Л Ү — алынған пунктердің координаталар 
өзгерісі.

Егер (z, -  L2)/L = AL / L <, 1 / 700 болса, онда бүрынғы шекараны 
анықтау кезіндегі істелген геодезиялық жүмыстар сапасы қанағат- 
тандырарлық деп саналады. Геодезиялық мәліметтер дәлдігінің 
сараптау нәтижелері жер пайдалану шекарасына жазылады, сондай- 
ақ координаталар, үзындықтар және дирекциялық бүрыштар 
каталогін қатар құрастырады. Содан соң жер пайдалану шекарасын 
және суреттерді пландьщ байланыстыру жобасын құрастырады. 
Қазіргі кезде суреттерді пландық байланыстыруды сиретілген 
тәсілмен жүргізеді, яғни геодезиялық тэсілдермен анықталатын 
негіз нүктелерінің саны аз болады.
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Жер пайдалану шекарасының бұрылыс пункттерін және 
суреттерді пландық байланыстыру далалық геодезиялық жұмыстар 
кезінде қатар орындалады. Бұндай кезде маман көршілес жер 
пайдалану өкілдерімен бірге барлық бұрылыс пункттерін қарап, 
суреттен тану мүмкіндіктерін белгілейді. Егер межелік белгілер 
суретте 0,1 мм қатемен анықталса, оның көрінісін суретте тесіп 
белгілейді. Суреттің сыртына абрис сызып, белгінің сыртқы көрі- 
нісін сипаттайды. Барлық пункттерді осылай белгілеу мүмкіндігі 
болмаған жағдайда, оларды жер бетіндегі анық контурлік нүкте- 
лерге қарапайым тәсілдермен байланыстырады. Бұндай нүктелер- 
дің эр қайсысына абрис құрастырады.

Фототриангуляцияны дамыту кезінде барлық жер пайдалану 
шекараларының бүрылыс және анықталған пункттері, анықтал- 
маған пункттерді байланыстырылған анық контурлік нүктелерді 
берілгендер ретінде торга енгізеді. Жер пайдалану шекаралары екі 
бүрылыс пункттерінің геодезиялық Хг және Уг  мен фототриан
гуляция кезінде алынған фотограмметриялық Хф жэне Уф 
координаталарын пайдалана отырып, сызық ұзындығын жэне 
дирекциялық бұрышын анықтайды.

tgar =
Д  Үг т
АХГ ’

AXr А Үг
cos а г sinorr ’

tga0 = А ҮФ. 
АХФ’

АХФ =  АҮФ 
cosa,p sin а ф

Егер салыстырмалы қате AL 
Lr

^ 1
Lr 700

(7.8)

болса, жер пайда

лану шекараларынан алынган геодезиялық мэліметтердің дүрысты- 
гын, пункттердің суреттегі графикалық орнын жэне есептеуді 
тексереді. Егер al/ lf < 1/700 болса, онда геодезиялық координа- 
таларды фотограмметриялық координаталарга белгілі формула- 
ларға салып ауыстырады.

АХФ = АХГ • cos 8а -  ХҮГ • sin 8а;

АҮФ = АХГ • sin^a + AҮг • cos^a (7.9)
Бұл координаталар өзгерісін жэне шекаралардың бұрылыс 

пункттерінің фотограмметриялық координаталарын пайдалана оты
рып, барлық аралық пункттердің координаттарын анықтайды. Бұл
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нүктелердің координаталары бойынша фотопланға шекараларды 
түсіреді. Фотопланды дайындау және трансформирлеу кезінде бұл 
нүктелер тексеру нүктелері, ал кей жағдайда трансформирлеу 
нүктелері ретінде қолданады.

7.5. Ауылшаруашылық дақылдары жагдайын 
қашықтан бақылау

Көптеген ауылшаруашылық дақылдарын тура дешифрлеу бел- 
гілері арқылы, эсіресе құрылымдық сипаттамалары жақын дақыл- 
дарды, ірі масштабты аэрофотосуреттер болған жағдайда да 
ажырату қиын. Түрлі-түсті суреттерді көзбен шолып талдауда оның 
дүрыстығы артады. Егер спектралдық және текстуралық белгілер 
қатар қолданылса, дақылдарды ірі масштабты аэрофотосуреттерден 
тану дүрыстығы артады. Суретке түсіру масштабы кішірейген 
сайын, өсімдіктердің қүрьшымдық белгілері төмендей береді, сол 
себепті майда масштабты аэро жэне ғарыш суреттерінде негізгі 
белгі болып өңі (түсі) қалады.

Ауылшаруашылық дақылдарын қашықтан зерттеп бақылаудың 
негізгі есептерінің бірі - оның өнімін болжау. Бұндай есептерді 
шешу үшін екі вариантты айтуға болады.

Бірінші вариантта тез және оңай болжау жасау үшін егістік 
жағдайын қашықтан анықтайды, яғни өсімдік сабағының биіктігін 
және тығыздығын өлшеп, оның биомассасын анықтайды. Биомасса 
мен дәннің шығуы арасында заңдылық бар деп есептеп, биомасса 
бойынша дәннің шығу ықтималын болжайды. Көп жағдайда бүндай 
вариант жаман нәтиже бермейді. Кейде ойдағыдай шешім болмай 
шыгады, оған себеп аталған байланыс бұзылады, мысалы дән (бас) 
байлау кезінде ауа райының бұзылуы. Сондықтан бұндай вариант- 
пен болжауды қолдануға болады, егер биомассаның өзі шығу өнімі 
болса, мысалы жем-шөп дақылдарының өнімін анықтау.

Екінші варианттың негізі дақылдың өсу процесін математика- 
лык моделдеу болады. Моделде өнімді қалыптастырудың барлық 
факторларын ескереді: топырақ жэне оның жағдайы, өсіру кезең- 
індегі ауа райының өзгерісі, өсіру кезеңдеріндегі егістіктің нақты 
жағдайы және тағы басқалар. Бұндай моделдер динамикалыққа 
жатады, өйткені егістік пен ауа райы жағдайы туралы ақпарат 
түрақты түсіп тұрады. Бұндай ақпараттар метеорологиялық спут-
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никтерден түседі. Болжаудың сенімділігін арттыруда егіннің жағ- 
дайьш, топырақтьщ ылғалдығын, температуралық режимді қашық- 
тан бақылаудың үлкен маңызы бар. Бұндай бақылаудың нәтижелері 
бір уақытта өсімдікті қорғауға және егістің жағдайын жақсартуға 
тез шара қолдануға мүмкіндік береді. Сондықтан, бұл вариантта 
болжаудың динамикалығы болады. Жағдайды жақсарту мақсатын- 
да қолданылған агротехникалық және агрохимиялық шаралардан 
кейін, болжам қайталанып өзгертіліп отырады. Сондай-ақ, дэнді 
дақылдардың nicy уақытын және оптималдық жинау мерзімін 
болжайды. Бұндай болжам үш ай бүрын жасалады және ай сайын 
түзетіліп отырады. Соңғы болжам, жинауды бастауға жарты ай 
қалғанда жасалады.

Қысқы дәнді дақылдардың өсуі үш-төрт рет бақыланады. Өну 
кезеңінде, егу жұмыстарының орындалу сапасын, тыңайтқыш енгі- 
зудің біркелкілігін, егістіктің тазалығын бақылайды. Тексеру нәти- 
желері бойынша бүл кезеңдерде агрохимиялық шаралардың, 
гербицидтермен өңдеудің орындалуларын жоспарлайды. Арасында 
егістің өсу жылдамдығын, аурулармен зиянкестердің әсерін, қолай- 
сыз ауа райының тигізген зиянын бақылап отырады. Егін жинау 
алдында дақыл сабағының жағдайын жэне пісудің біркелкілігін, 
жатып қалған егіс учаскелерін және жалпы егістегі оның үлесін 
анықтайды.

Кез келген уақытта ең тез және арзан тәсіл аэрошолу қолда- 
нылуы мүмкін. Шолушы жеткілікті дәлдікпен егіс алқаптарын және 
олардың аудандарын анықтай алады, әсіресе жинау жүмыстары 
сапасын жэне жүмыс барысын бақылауда өте тиімді. Агротехни- 
калық және агрохимиялық шараларды қолдану сапасын бақылауда 
түсіріс аспаптары қолданылады. Мысалы, минералдық тыңайтқыш- 
тарды енгізу, дүрыс суару жүмыстары сапасын аэрофотосуреттер 
бойынша дәл бағалауға болады. Жер бетіндегі зерттеулерге Кара
ганда аэрофототүсіріс қүралдары көмегімен бақылау басымырақ, 
өйткені маман аурулардың таралу шекарасы туралы толық мэлімет 
ала алады. Бүл өнімді құтқаруға бағытталған жүмыстарды ұйым- 
дастыруды және жоспарлауды жеңілдетеді.

7.6. Жер асты суларын қашықтан іздестіру

Таза ауыз су және тұщы жер асты суларьш іздестіру ауыл- 
шаруашылық өндірісінде, эсіресе оңтүстік аудандарда отарлы мал 
шаруашылығын сумен қамтамасыз етуде үлкен маңызы бар.
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Жер асты суларын табу мақсатында оның жату тереңдігін, 
тұздылығын жэне орналасу территориясын анықтау үшін аэро және 
ғарыштық суреттерді гидрогеологиялық дешифрлеу жүргізіледі. 
Гидрогеологиялық дешифрлеу екі вариантпен жүргізіледі: индика- 
циялық жэне ландшафттық.

Бірінші вариантта жер асты суларының сыртқы белгілерін 
пайдаланып анықтайды, яғни өсімдіктердің белгілі түрлеріне жэне 
олардың топтарына, топырақ түрлеріне жэне кейбір геоморфоло- 
гиялық шұңқырлардың пайда болуына қарап анықтайды. Бұл ең кең 
тараған тәсіл. Ол қарапайым жэне оңай, бірақ территорияның 
гидрогеологиялық сипаттамаларын анықгау үшін көп еңбекті қажет 
етеді.

Ландшафттық вариант гидрогеологиялық сипаттамалардың 
ландшафт белгілерінің кейбір түрлерімен байланысын қолдануға 
негізделген.

Шолып дешифрлеу кезінде индикаторлардың тура белгілерін 
пайдаланады. Ең маңызды белгілерге фотокөрініетің өңі жатады. 
Өсімдіктің өсу кезеңіне және қүрамына, топырақ түріне жэне 
ылғалдығына байланысты фотокөріністің өңі өзгереді. Мысалы, 
биіктеу жерлердің өсімдіктері қураған сайын оның өңі ашық бола 
бастайды, ал түщы су бар жерлерде өсімдіктер көгеріп, фотокөрініс 
өңі қарайып тұрады. Ащы жер асты сулары төмендегенде жер беті 
ашық түспен айқындалады. Олардың көрінісі біркелкі емес ақ- 
таңлақ болып келеді. Өсімдіктер біріңғай қураған кезде, яғни 
өңдері біркелкі болғанда, индикациялық приоритер топыраққа 
ауысады. Түзды топырақтың өңі тұщы топыраққа қарағанда ашық 
болады.

Гидрогеологиялық ізденіс үшін аэрофототүсірістің ең қолайлы 
уақыты көктем мезгілі немесе жаздың басы болады.

7.7. Топырақ эрозиясын анықтауда аэрофотосурет 
материалдарын қолдану

Эрозиялық процестердің өзгешелігі жэне жылдамдығы тікелей 
шолу және өлшеу арқылы анықталады. Кейбір сандық сипатта- 
малар (аудан, үзындық, биіктік айырмасы, т.б.) топографиялық 
картадан алынады. Аэрофотосуреттер карталарға қарағанда толық 
ақпарат бере алады. Түсіру уақытын және түсіру жүйесі элемент-
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терін дұрыс таңдаған кезде суреттен топырақтың шайылу көрсет- 
кіші, сызықтық эрозия элементтері және т.б. туралы егжей-тегжейлі 
ақпарат алуға болады. Ауылшарушылық жерлердің кейбір сипат- 
тамаларын, мысалы көлбеулікті немесе көлбеу бұрышын тікелей 
суреттен анықтауға болады. Қазіргі кезде эрозияның пайда болу 
тегі туралы дәлірек ақпаратты фототеодолиттік түсіріс нәтижеле- 
рінен алады. Эрозиялық процесті сараптау үшін бұрынғы аэрофото- 
түсіріс материалдарын пайдаланады. Түсіріс жүйесінің анық көру 
қабілетіне жэне жер бетінің көлемі мен пішініне байланысты 
түсіріс масштабын таңдайды. Стереоөлшеу дәлдігіне байланысты 
/ к және Н  шамаларын таңдайды. / к жэне Н  шамалары кішірейген 
сайын сурет бойынша өлшенген аудандар және үзындықтар дэлдігі 
төмендейді. Бедер сипаттамаларын, шағын су жинау аудандарын, 
ірі орларды, жарқабақтарды дешифрлеуде, су шайған кейбір 
учаскелерді, адам тіршілігінің эсерінен болған (терраса, қорғаныс 
екпе ағаштар немесе бұталар) эрозиялық процестерді 1:30000- 
1:50000 масштабтағы суреттер бойынша дешифрлеуге болады. 
Жылға арналары сипаттамаларын, су жинау алқаптарын және адам 
тіршілігінің әсерін анықтауда 1:10000-1:15000 масштабтағы сурет
тер қолданылады. Ал осы объектлерді толығырақ жэне егжей- 
тегжейлеп зерттеу үшін 1:5000-1:7000 масштабтағы суреттер керек 
болады. Бұндай суреттер екінші ұзын фокусты АФА объективі 
көмегімен алынады. Барлық жағдайда суреттерді үлкейту арқылы 
дешифрлеу мүмкіндігін арттырады. Суреттердің ақпараттығы су- 
ретке түсіру уақытына ғана тәуелді емес, сонымен қатар, эрозиялық 
объектге қарағанда күннің орналасу жэне түсіру биіктігіне байла
нысты болады.

Эрозиялық процестерді зерттеуге контактлі жэне үлкейтілген 
суреттерден басқа бұрынғы фотопландар, топографиялық карталар, 
топырақ карталары, эрозияға қарсы шараларды ұйымдастыру 
жобалары жэне басқа материалдар қолданылады. Су жинау шека- 
расын анықтау үшін стереофотосхеманы қолданған ыңғайлы. Сон- 
дай-ақ, ауылшаруашылық жерлердің еңістік жерлерінің картасын 
қүруға да ыңғайлы. Су жинау шекарасын су бөлгіш сызықтары 
бойымен стереомодель бойынша белгілейді. Планиметрдің, палет
ка немесе басқа қүралдар көмегімен су жинау учаскесінің жалпы 
ауданын анықтайды.
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Картадағы горизонталь бойынша су жинау алқабындағы жер 
бетінің максималь Атах және минималь Атіп биіктіктерін анықтап, 
эрозия базисын есептейді:

һ— Атах- Атіп. (7.10)
Содан соң эрозия коэффициенты анықтайды:

Э = Һ R S 

10 4 /Т~ (7.11)

бұл жерде Р -  су жинау алқабы ауданы; S -  айдалған жердің жалпы 
ауданға қарағанда үлесі; R -  жылғалардың жиілік коэффициента

Фотограмметриялық тәсілдер эрозиялық процестер динамика- 
сын тұрақты бақылауға мүмкіндік береді. Мысалы, жыралардың 
көбеюін, орлардың үлкейю жылдамдығын, көшкін қозғалысын, т.б. 
Бұндай зерттеулер жүргізу үшін, әдетте арнайы учаскелерді 
таңдайды.

Фотограмметриялық өлшеу нәтижелерін салыстыру үшін 
алынған шамалар біркелкі координаталар жүйесінде болуы керек. 
Ол үшін арнайы алынған учаскелерде түрақты пландық жэне 
биіктік негіз нүктелері болуы керек. Нүктелердің жиілігі әр жұм- 
ыстық ауданда кемінде төрт нүкте болатьшдай етіп жасалады.

Аэрофототүсіріс жиілігі қойылған мақсатқа байланысты анық- 
талады. Мысалы, қар суы немесе жауын салдарынан қысқа мерзім- 
дегі эрозияның пайда болуы немесе көп жылғы бақылау нәтиже- 
сінде ордың ұлғайюы. Бірінші жағдайда зерттеу құбылысының 
пайда болғанға дейінгі суретін жэне болғаннан кейінгі суреттерді 
талдау барысында анықталады. Екінші жағдайда жаңадан түсіріл- 
ген суретті бүрынгы суретпен салыстыру арқылы анықталады.

Эрозиялық процестердің динамикасын тез жэне егжей-тегжейлі 
анықтауда жер бетіндегі стереофотограмметриялық түсіріс тэсілі 
қолданылады. Суретке түсіру жер бетінде бекітілген тұрақты 
базистерден жүргізіледі.

Ордың енін жэне тереңдігін формулалар бойынша анықтайды:
В в

L = —(x0 - х с) және h = - ( z 6 - z m) (7.12)
P P

бұл жерде В -  суретке түсіру базисы; р -  бойлық параллакс; х0 
жэне хс -  стереоөлшегішті ордың оң жэне сол жақ шетіне бағыттап 
аспап шкаласынан алынған сандар; z6 жэне zm -  марканы ордың
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бетіне жэне түбіне бағыттағанда аспап шкаласынан алынған 
сандар.

Ордың көлденең қима ауданын мынадай формуламен анық- 
тайды:

/ > = і
2

' і£ п
Хк (Zt+1 — Zk-\ ) (7.13)

бұл жерде хК жэне zK -  стереоаспаптың маркасын полигон нүкте- 
лерімен қосқандағы X  жэне Z шкалаларынан алынған сандар.

Ор көлемін есептеу үшін мынадай формула қолданайық:
V 1 Р /с  +  P /c + l Т (7.14)

бұл жерде Рк-  к нүктесінің қима ауданы; Lk-  көрші қималардың 
арасындағы ұзындық. Айтылған сипаттамаларды стереофотограм- 
метриялық фотокамера көмегімен анықтауға болады.

7.8. Бүлінген жерлерді қалпына келтіру жоспарларын 
құрастыру кезінде фотограмметриялық тәсілдерді қолдану

Топырақтың қүнарлы қабаты жарым-жартылай немесе толығы- 
мен зақымдалған территорияларды бүлінген жерлер қатарына 
жатқызады. Көбінесе бүліну адамның өндірістік қызметі салдары- 
нан болады, мысалы қазба байлықтарын өндіру карьерлерін өңдеу- 
де (6.5-сурет), жол, қүбыр жэне каналдар салу жэне т.б. жұмыс- 
тарда.

Бүлінген жерлерді қалпына келтіру деп бүлінген жерлерді 
шаруашылық пайдалануға жарамды ету үшін қолданылатын техни- 
калық, инженерлік, мелиоративтік жэне басқа да жүмыстардьщ 
жиынтығын айтады. Бұл жүмыстардың міндетін және көлемін 
анықтау үшін жоба-ізденіс жүмыстарын алдын-ала орындайды. 
Оның мақсаты техникалық-экономикалық көрсеткіштерін, қалпына 
келтіру бағытын жэне пайдалылығын, тегістеу жүмысының көле- 
мін жэне сипаттамасын анықтау. Жүмыс жүргізу нәтижесінде бүл- 
інген участкені кешендік қалпына келтірудің техникалық жобасы.

Кешендік қалпына хелтірудің техникалық жобасын құрастыру 
үшін зерттеу территориясының ірі масштабтағы топографиялық 
түсірісі негіз болады. Бұл территорияның ауданына, бүліну сипат- 
тамасына (карьер тереңдігі, үйінді жағдайы жэне көлемі) және
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қалпына келтіру бағытына байланысты масштабтары 1:1000-нан 
1:5000 дейінгі және бедер қимасы 0,5 немесе 1,0 м топографиялық 
негіз дайындайды.

Ау.дандары шағын бүлінген учаскелер планын геодезиялық 
тәсілдермен орындайды, әдетте тахеометриялық немесе мензула- 
лық тәсілдер қолданылады.

Соңғы жылдарда жерді қайта өңдеу мақсатында территорияны 
түсіру үшін фотограмметриялық тэсіл кеңінен қолданылып келеді. 
Бұл тәсіл еңбек шығындарын төмендетеді жэне алынған ақпарат- 
тың сенімділігі мен дэлдігін арттырады. Картографиялық учаске 
сипаттамасына байланысты жэне стереофотограмметриялық өңдеу 
құралдары мен үйымдастыру мүмкіндігіне қарай аэрофототопо- 
графиялық немесе фототеодолиттік тэсілдер қолданылады.

Азрофототопографиялық тәсіл арнайы аэрофототүсіріс жүмыс- 
тарын жүргізуге немесе өткен жылдардағы мемлекеттік аэрофото- 
түсіріс материалдарын пайдалануға негізделген. Арнайы аэрофото- 
түсіріс жүмыстары бүлінген жерлердің ауданы өте үлкен немесе 
аудан аумағында көптеген шағын учаскелерді зерттеу мақсатында 
қолданылады.

Топографиялық план қүрастыру тәсіліне жэне план дэлдігіне 
қойылатын талапқа қарай, аэрофототүсіріс параметрлерін анықтай- 
ды. Қайта өңдеу жобасын қүрастыру үшін көп жағдайда масш
табтары 1:1000-1:5000 және қима биіктіктері 0,5 немесе 1,0 м 
болатын топографиялық негіз қызмет атқарады. Жер бедерін жэне 
жағдай элементтерін анықтау дэлдігі орташа квадратты қатемен 
анықталады:

масштабы 1:1000 топографиялық план үшін пландық орны 0,5 
м және биіктікгі 0,1 м;

масштабы 1:5000 топографиялық план үшін пландық орны 2,5 
м және биіктікгі 0,2 м.

Топографиялық сипаттамалар дәлдігіне қойылатын талаптарға 
сәйкес аэрофототүсіріс параметрлері, топографиялық план құрас- 
тыру жэне суреттерді фотограмметриялық өңдеу тәсілдері таңда- 
лады.

Жерді қайта өңдеудің топографиялық планын қүрастыру және 
топографиялық сипаттаманы алу үшін қолданылатын аэрофото- 
түсіріс материалдарына стереофотограмметриялық тәсіл негізгі 
болып саналады. Бұндай жағдайда аэрофототүсіріс параметрлерін
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таңдау негізінде түсіріс объектсінің биіктік анықтау дәлдігіне 
байланысты болады. Суретке түсіру биіктігін мына формуламен 
анықтайды:

Н (7.15)

Мысалы, тһ<0,1 м, m^=0,01 мм жэне р=70 мм деп алатын 
болсақ, суретке түсіру биіктігі № 700 м болады. Нүктелердің 
пландық орын дәлдігін қамтамасыз ететін суретке түсіру масштабы 
т мынадай формуламен анықталады:

т < ^ ~
су

М, (7.16)

° Су~ суреттенбүл жерде Ә„ -  пландағы нүкте орнының қатесі; 
нүктені ажырату жэне өлшеу дәлдігі; М - құрастыру планының 
масштабы. Мысалы, М=1000, 5^=1,0 мм, <5^=0,1 мм болса, 
/и<10000 болады. Бұл талапты орындау үшін жэне жоғарыдағы 
есептелген биіктік бойынша аэрофототүсірісті f k=70 мм АФА-ның 
көмегімен жүргізу керек.

Топографиялық сипаттамаларды алу және суреттерді стереофо- 
тограмметриялық тәсілдермен өңдеу кезіндегі негізгі фактор -  
биіктік айырмасын анықтау дәлдігіне қойылатын талап. Бүндай 
талап бойлық параллаксты анықтау дәлдігіне байланысты болады. 
Өңдеу тәсіліне жэне стереофотограмметриялық аспап түріне байла
нысты мынадай шекте ^<0,015^-0,04 мм өзгеруі мүмкін. Сурет-
терді өңдеуде аналитикалық тәсілдер қолданылса жэне нүкте 
координаталарын стереокомпаратормен өлшеп, нәтижелері ЭЕМ 
көмегімен өнделсе, ең жоғарғы дәлдікке жетуге болады.

Автоматты жобалау тәсілдерінің дамуына байланысты графи- 
калық ақпаратқа қосымша топографиялық сипаттамалар сандық 
түрде берілуі мүмкін. Бұндай жағдайда стереотопографиялық өңдеу 
аналитикалық тэсілмен жер бетінің сандық моделі құрылып 
жасалуы керек. Одан әрі арнайы жобалау бағдарламалары көмегі- 
мен қалпына келтірудің жобалық шешімін қабылдау кезінде жер 
бетінің моделі қолданылады.

Аэрофототүсіріс материалдары бойынша топографиялық негіз 
қүрастыру тәсілдерінің бірі -  аралас тәсіл. Жер бедері күрделі жэне
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ой-қыры үлкен бүлінген жер беті картасын қүрастыру жэне фото- 
план алуды қамтамасыз ету үшін суретке түсіру параметрлерін өте 
мұқият таңдау керек болады.

Негізгі түсіріс объектлеріне ашық карьерлер, пшкізат алынған 
жерлер жатады. Әдетте, олардың тереңдігі 10-15 м қүрайды. Сон- 
дықтан, суреттерді трансформирлеуді екі жобалау жазықтығында 
жүргізген дүрыс. Біреуі жер бетіне жақын, ал екіншісі карьер түбіне 
жақын жерде орналасуы керек.

Берілген масштаб бойынша пландағы нүкте орнының қатесі 
талапқа сәйкес болуы үшін АФА-ньщ фокус үзындығы қандай 
болуы керек екендігін анықтау үшін мынадай формуланы пайда- 
ланайық:

Л *
г • һ

8Һ К  М ’
(7.17)

бұл жерде г -  суреттің негізгі нүктесінен анықтау нүктесіне дейінгі 
үзындық; һ-жер бетіндегі нүктенің трансформирлеу жазықтығьшан 
биіктігі; 4-нүктенің жер бедеріне байланысты фотопландағы 
қалдық жылжуы; К -  суреттің үлкейту коэффициенті.

Мысалы, шикізат алынған жер үшін һ<±5 м (трансформирлеу 
жазықтығынан жер бетінің биіктік айырмасы), г<100 мм, М=2000, 
<%<0,5 мм болса, f^SQOIK болады. ФТМ фототрансформаторының 
үлкейту коэффициент! 5х екенін ескеріп, бұндай жағдайда фотоплан 
дайындау үшін у>=100 мм болатын АФА-ның көмегімен алынған 
масштабы 1:10000 аэрофотосурет пайдалану керек екенін анық- 
таймыз.

Бөлек қалпына келтіру жерлерінің топографиялық негізін 
қүрастыру кезінде суреттерді байланыстыруды шартты координат- 
тық жүйеде орындауға болады. Егер бүлінген жерлердің ауданы 5 
км2 асса, мемлекеттік геодезиялық торды жиілендіруге талап қоюға 
болады. Анықталған негіз нүктелері болашақта жобаны жер бетінде 
белгілеу үшін қызмет етеді. Картографиялық аймақта 1:10000 
немесе 1:25000 масштабтағы карталар бар болса, суреттерді 
байланыстыруды камералдық тәсілмен жүргізуге болады. Бұндай 
жағдайда қалпына келтіру учаскелерін жер бетінде белгілеу үшін 
координаталары фотограмметриялық тәсілмен алынған контурлік 
нүктелерді пайдаланады.

Қабырғалары тік жэне терең карьерлерді ірі масштабта түсіру 
үшін жер бетінде стереотопографиялық түсірісті қолданған тиімді.
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1. Картаныц ескіру көрсеткішін санмен багачауга бола ма? Ескіру 
көрсеткііиініц багалыц белгісін не атцарады? Әр түрлі аймацтарда еекіру 
жылдамдыгы бірдей бола ма?

2. Картаныц ескіру көрсеткііиін анықтау ушін суреттерді өңдейтін 
цазіргі кездегі техникалыц аспаптарды цолдануга бола ма? Аспаптарды 
сараптау технологнясы цандай болады?

3. Карталарды жацарту кезінде бурынгы аэрофотосуреттер мате- 
рналдары немесе ескі фотопланда және жаца суретте бар контурлік 
нүктелер цолданылады. Бүндай пайдалануды шектеу керек не?

4. Пландарды жацарту мен түзету процестерініц айырмашылыгы 
неде? Планды түрацты түзетін отыруга бола ма? Егер болса оны кім 
орындайды?

5. Тегіс жердіц аэрофотосуретінің ортагиа масштабын цалай тез 
аныцтауга болады? Бул орташа масштабты суреттіц барлыц бөлігінде 
цолдануга бола ма?

6. Пландыц аэрофотосуреттің жеке масштабын жер бетінде 
өлшенген базис бойынша цапай тез аныцтауга болады?

7. Пландыц аэрофотосуреттін жеке масштабын аныцтау yuan жер 
бетінде базгістерді цапай орналастырган дурыс?

8. Аэрофотосуреттердегі межелік белгілерді камералдыц жагдайда 
тану үшін жер бетіндегі белгілердіц мөлшері цандай болуы керек? Күцгірт 
фонда ашыц немесе ашыц фонда цара нуктелердіц цайсысы жацсы көрінеді?

9. Аэрофотосуреттегі өлшенген участке ауданы өзініц нацты 
ауданынан коп болуы мүмкін бе?

10. Жер бетіндегі нацты участке ауданы аэрофотосуретте нолге тец 
болуы мүмкін бе? Егер болса, оның геометриялыц тусініктемесін беріңіз?

11. Жерге орналастыру жобаларын цұру, әсіресе эрозияга царсы 
жумыстарды территорияда уйымдастыруды картада жасаганга цара- 
ганда фотопланда цурудыц артыцшылыгы бар ма?

12. Стереоскопиялыц тэсілмен цурылган бір маршрутты стереофо- 
тосхеманыц монтаж сапасы жогары болмаса да неліктен сэтсіздік 
болмайды?

13. Өсімдіктерге тускен зиянкестер мен ауруларды цашыцтан бацылау> 
арцылы дер кезінде аныцтап, шара цолданылып отырады. Бундай кезде 
цандай түсіру жүйесін цолданган дурыс? Егін жагдайын бацылау цызметін 
цапай уйымдастырады?

14. Қандай аэро жэне гарыштыц тусіріс материалдары бойынша су 
жинау алцабыныц ауданын жеткілікті дэлдікпен аныцтауга болады?

15. Қандай ауылшаруашылыц багыттагы есептерді бедердіц сандыц 
моделі көмегімен шешуге болады?

16. Қыратты жерлердіц аэрофотосуреттегі нацты аудандарын плангі- 
метрмен аныцтау дәлдігі неліктен жогары болады?

17. Үшбурыш масштабтыц цызметі неде жэне цандай кезде оны 
цолданады?

Бақылау сұрақтары:
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